ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 658
На 7 август 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Иванка Грозева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Иванка Грозева, Емануил
Христов
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклади по писма.
Докладва: Таня Цанева, Метин Сюлейман,
Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Румен
Цачев, Владимир Пенев, Емануил Христов
5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,

2
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева и Румяна Стоева-Сидерова,
Заседанието бе открито в 11,25 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 август 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения –
докладчик госпожа Грозева; т. 2. Доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК – докладчици отново госпожа
Грозева и господин Христов; т. 3. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки – докладчик госпожа
Иванова; т. 4. Доклади по писма с докладчици госпожа Цанева,
господин Сюлейман, госпожа Нейкова, госпожа Грозева, господин
Цачев, господин Пенев и господин Христов; и т. 5. Разни с
докладчик аз.
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 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Всички колеги, които са извън залата, отсъстват по обективни
причини.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.
Колеги, в моята папка от днешна дата е качен проект за
решение за отваряне на запечатано помещение.
С вх. № ЦИК-14-25 от 02.08.2018 г. е пристигнало писмо,
подписано от кмета на община Горна Оряховица, с искане за
отваряне на запечатано помещение, което се намира в сградата на
община Горна Оряховица. Поради искане за архивиране на книжата
и материалите от изборите за народни представители през 2014 г.
Исканията са в две писма и там се намират много книжа, а именно от
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България произведени през 2014 г., от изборите за народни
представители произведени през 2017 г., от националния
референдум на 27 януари 2013 г., и книжа и материали от изборите
за народни представители през 2014 г. Искането е с цел
унищожаване на неценните книжа от изборите за народни
представители през 2014 г. и от националния референдум през
2013 г.
При спазване на изискванията на Решение № 4387-НС от
2 март 2017 г. на ЦИК предлагам ви да разрешим достъпа до
запечатаните помещения, като останалите книжа да бъдат
запечатани отново по начина, описан в Решение № 4387-НС от
2 март 2017 г. на ЦИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5111-ЕП/НС
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка
втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте пак госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-27-119 от 1 август 2018 г. е
пристигнало искане от общинската избирателна комисия – Монтана,
за изплащане на едно заседание, проведено на 26 юли 2018 г., на
което заседание са разгледали постановление за спиране на
досъдебно производство № 77/2018 г. по описа на Районно
управление – Монтана. В предходно заседание ви докладвах
изпратена окомплектована преписка, тъй като в диспозитива на
постановлението има изрично да бъде изпратено копие до
Централната избирателна комисия. На заседанието са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
Предлагам ви да гласуваме изплащането на това проведено
заседание. Налице е контролен лист за предварително изпълнение,
както и счетоводна справка за наличие на съответните финанси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Втори докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, както миналия път, този път имаме писмо от ОИК –
Търговище с искане да се изплати едно дежурство, проведено на
2 август 2018 г., на което са присъствали заместник-председател и
секретар, и което е във връзка с писмо на Дознанието. Дежурството
е дадено именно във връзка с изготвяне на отговор и е подготовка на
необходимата информация, която е искана от органите на
дознанието с тяхно писмо от 17 юли 2018 г.
Приложени са всички документи и предлагам да изплатим
това възнаграждение на двама души за дежурството, дадено на
1 август 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване предложението.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с точка трета:
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите
инициали за днешното заседание са публикувани две призовки.
Едната е с вх. № МИ-08-16 е от 02018 г., от Административен съд –
Пловдив, по административно дело № 1172 от 2018 г. Припомням,
че става дума за предявената срещу Централната избирателна
комисия искова молба от господин Цветелин Цоневски по чл. 1, ал. 1
от ЗУДО. С призовката ни уведомяват, че съдебното заседание е
насрочено на 8 октомври 2018 г. от 15,30 ч.
С вх. № ЦИК-00-584 в Централната избирателна комисия е
получено съобщение на 6.08.2018 г., към което е приложен препис
от Решение № 5070 от 27.07.2018 г., по административно дело
№ 2961 от същата година на Административен съд – София град.
Решението касае иска по чл. 257 от АПК по исковата молба на
Мартин Димитров и Петър Славов за машинното гласуване.
Също така в моята папка е проект на касационна жалба срещу
това решение с № 13219, с която ви моля да се запознаете. Същата е
изготвена от колегата Бойкинова. Предлагам работно обсъждане на
тази жалба, за да можем да я приемем и своевременно да я
депозираме пред Върховния административен съд в 14-дневния
срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, към днешна дата е за сведение и запознаване.
С това изчерпахме точка трета от дневния ред.
Продължаваме с:
4. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви информация, получена от
Министерството на външните работи, Дирекция „Права на човек“, с
вх. № ЦИК-04-01-44 от 5.6.08.2018 г. Информацията е относно
проведена среща на лицата за контакт с Бюрото за демократични
институции и права на човека на ОССЕ, проведена през м. юни.
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Срещата и разискванията са били на тема „Проблеми и добри
практики, свързани с командироването от страните участнички в
ОССЕ на дългосрочни и краткосрочни наблюдатели за участие в
мисиите на ОССЕ“. Разгледан е и кодексът за поведение, причините
поради които се откроява недостиг на дългосрочни и краткосрочни
наблюдатели, както и система за оценяване на наблюдателите.
Изпратен ни е и календар на изборите през 2018 г. Моля да го
разгледате и да видите предстоящите избори след м. юни до края на
2018 г., в кои държави и какви видове избори са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-04-01-43 от
2 август 2018 г., получено по електронната поща. Това е от нашето
Постоянно представителство във Виена чрез Министерството на
външните работи, с което ни изпращат нота за набирането на
20 дългосрочни наблюдатели за участие в мисията на Бюрото на
ОССЕ за общите избори в Босна и Херцеговина, които ще се състоят
на 7 октомври 2018 г. Крайният срок за номиниране на
наблюдателите е 13 август 2018 г.
Предлагам каквато ни е практиката, тази информация да
предоставим и на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване последното предложение и като
едно общо принципно решение при поканите за дългосрочни
наблюдатели от ОССЕ – просто да ги препращаме.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви получени по електронната
поща две ноти чрез Министерството на външните работи от
Постоянното представителство във Виена, с вх. № ЦИК-04-01-41, 2
и 3 от 6.08.2018 г. В случая повторно ни изпращат нотата на ОССЕ –
поканата за номиниране на 100 броя дългосрочни наблюдатели в
подкрепа на ограничената мисия на Бюрото за наблюдение на
междинните избори за Конгреса на САЩ, тъй като до момента са
номинирани едва 15 предложения за наблюдатели от 100, които
трябва да се изпратят. И ни уведомяват, че крайният срок е 8 август
2018 г. Но ние тази информация вече сме я изпратили на
Обществения съвет така че мисля, че няма нужда от второ
изпращане.
И последно ви докладвам за сведение вх. № ЦИК-04-01-42 от
2 август 2018 г., отново от ОССЕ чрез Постоянното ни
представителство и Министерството на външните работи, доклад на
проучвателната мисия в Люксембург, която е била в периода 12-14
юни т.г., относно дали е необходимо или не изпращане на
наблюдатели във Великото Херцогство Люксембург на избори,
които ще се проведат на 14 октомври 2018 г. Мнението на ОССЕ е,
че не се препоръчва изпращане на наблюдателна мисия за изборите в
Люксембург.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Сюлейман – заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, по електронната поща на Централната
избирателна комисия с вх. №№ ЦИК-07-64-16 и ЦИК-07-64-17 от
6 август 2018 г. са получени две писма от господин Сеюнг Ким,
който е съветник на Генералния секретар на Асоциацията на
Световните изборни органи A-WEB. Към писмото са приложени
становища на някои от членовете на Специалната комисия, която е
създадена във връзка с изменението на Устава на A-WEB. Тези
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становища са на английски език и към момента са дадени за превод.
Преводът се очаква най-рано на 13 август.
Към настоящия момент го докладвам за сведение и след като
получим превода, пак ще върнем на доклад тези две писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-583 от 6 август
2018 г., получено по електронната поща в ЦИК от господин Явор
Димитров от Държавна агенция „Електронно управление“, с което
ни молят да изпратим отчетите за извършената работа по проекта за
електронното гласуване в срок до 8 август 2018 г. Има се предвид
работата на нашите служители от администрацията, които са в екипа
за управление на проекта.
И с докладна записка с вх. № ЦИК-09-156 от 6 август 2018 г.
госпожа Манолова представя месечния си отчет за извършената
дейност през м. юли. Към докладната записка е приложен отчетът за
извършената работа, и отчетният доклад за отработените часове,
както и проект на писмо до ръководителя на проекта госпожа
Силвия Митева.
Предлагам ви да одобрим така представените отчети и да
бъдат изпратени в Държавна агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешна дата има предложение за текста на две писма. Моля ви
преди това, ако обичате, да се запознаете с преписка с вх. № МИ-15164. Тя е от председателя на ОИК – Хайредин. С писмото
председателят ни уведомява, че след приключване на изборите през
2015 г. им е бил иззет компютърът, електронният подпис, както и
помещението, което да им е осигурено и в което същите да
заседават. Иска съдействие от Централната избирателна комисия за
възстановяване на електронния подпис и за осигуряване на
компютър, на който съответно да качват своите решения.
Между другото обяснява, че пощата, която изпращаме до
общинските избирателни комисии, не се получава регулярно, поради
което е посочила личния си домашен адрес в гр. Враца, тъй като
същата живее там.
Аз съм изготвила проект на писмо, в което я уведомяваме, че
Централната избирателна комисия още в 2015 г. е предприела
необходимите действия. Първо е приела свое Решение № 2901-МИ
от 05.11.2015 г., с което подробно е уредила реда и начина за
обезпечаване работата на всички общински избирателни комисии.
Независимо от това, е изпратила още две писма с изх. № МИ06-697/06.11.2015 г. и изх. № МИ-06-737/27.11.2015 г., адресирани
до всички кметове на общини, всички областни управители и всички
общински избирателни комисии, с което е напомнила на кметовете
на общини да предприемат необходимите действия съгласно
задълженията им по т.т. 20, 22, 23 и 24 от горецитираното решение
във връзка с обезпечаване работата на ОИК за времето от 7 дни след
обявяване на изборните резултати до следващите избори за
общински съветници и за кметове. Учудващо е защо чак сега ни
сезира – след изтичане на почти три години от общите местни
избори.
Другата й молба е за съдействие за възстановяване на
електронната поща на общинската избирателна комисия. Оказа се,
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че не е необходим електронен подпис за възстановяване на пощата.
Достатъчно е да се свърже с представителя на „Информационно
обслужване“ във общината, който ще й даде необходимата парола
за достъп. Електронната поща не е закрита. В случай че не успее да
се свърже с лицето, можете да се обърне към господин Илия
Горанов от централното управление на „Информационно
обслужване“ АД, който е запознат с нейния случай и ще окаже
нужното съдействие.
Мисля, че с това писмо й даваме пълни указания как и по
какъв начин да действа в настоящия момент .
Подготвила съм и още едно писмо. То е адресирано до кмета
на община Хайредин господин Тодор Тодоров, с копие до госпожа
Лидия Пенева. Моля да се запознаете. Текстът е горе-долу един и
същ, с което му напомняме, че в изпълнение на задълженията по т.
23 от наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. същият
възпрепятства работата на ОИК – Хайредин и следва незабавно да
предприеме необходимите действия за осигуряване условия за
работа на общинската избирателна комисия – Хайредин, за което да
ни уведоми своевременно. И предлагам да му изпратим копие от
нашето решение и от двете цитирани писма, които ви прочетох.
Ако имате някакви корекции, моля да ги направим, но
считам, че по този начин ще помогнем на общинската избирателна
комисия съответно, първо, да получава своята поща, и второ, да й
бъдат осигурени необходимите условия за работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
госпожа Грозева.
Време за запознаване с писмата, колеги.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване двете писма.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с докладна записка
госпожа Манолова – директор на Дирекция „Администрация“,
уведомява Централната избирателна комисия, че съгласно указания
на министъра на финансите, дадени с писмо с вх. № ДДС-04 от 30
юни 2018 г., ЦИК следва да уведоми писмено по електронната поща
получателите на трансфери – общини, относно възнагражденията за
заседания и дежурства, както и осигурителните вноски върху тези
суми, за периода от началото на годината до 31.07.2018 г.
В изпълнение на тези указания госпожа Манолова е
подготвила типов образец на писмо, което да бъде изпратено до
всичките 57 общини, към които са извършвани такива трансфери, в
което е включена и вписана сумата на извършения трансфер от ЦИК
за възнагражденията, които са изплатени и осигуровките. Образецът
на писмо е във вътрешната мрежа. Той е типов, както ви казах.
Предлагам да одобрим образеца на писмо, както и да бъдат
изпратени писма до общините, които са получили трансфери към
31.07.2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля да продължите, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № ЦИК-08-17 от 08.2018 г.
сме получили оферта – проект на договор, както и проформа
фактура във връзка с обучителния семинар, който ще се проведе в
периода 30 август – 1 септември 2018 г. в Боровец. Знаете, че
семинарът е за администрацията на Централната избирателна
комисия. Предлагам да одобрим проекта на договор, който е
приложен към приложената оферта също към писмото, както и да
бъдат извършени авансовите плащания във връзка с провеждането
на семинара, като плащанията следва да бъдат извършени на два
пъти. Единия път на 8.08.2018 г., и втория път до 17.08.2018 г., с
което ще бъде изплатена и цялата сума по този договор за
обучителния семинар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: С писмо с вх. № ЦИК-02-46 от 6.08.2018 г.
главният секретар на Народното събрание ни уведомява във връзка с
наше второ писмо, изпратено по повод получаване на регулярна
информация относно възнагражденията на председател на комисия в
Народното събрание, респективно формиране на възнагражденията
на членовете на ЦИК по чл. 52 от Изборния кодекс. Уведомява ни,
че такава информация за размера на възнагражденията се получава
регулярно в Централната избирателна комисия. Посочени са
имейлите, на които се изпраща тази информация, именно на госпожа
Ганка Герасимова и на Госпожа Силвия Грозданова, което
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предполага и налага всъщност промяна на адресите за получаване на
тази информация.
Поради това предлагам да изпратим писмо с имейл-адресите
на главния счетоводител на Централната избирателна комисия. Не
знам дали вторият имейл за връзка да е на госпожа Красимира
Манолова, вместо да е на другия счетоводител. Все пак тя като
директор на дирекцията да има информация и когато се налага, да
има сигурност, че информацията е получена.
Предлагам да изпратим такова писмо за получаване на
актуална информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Реплики.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във връзка с направеното
предложение и разискванията, предлагам всъщност имейлът, на
който да се получава необходимата информация, да бъде имейлът на
Централната избирателна комисия, след което да бъдат извършвани
последващи действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, като
посочим двете лица за контакт.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Двете лица за контакт са госпожа Манолова
и главният счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, вх. № ЦИК-09-155 от 3.08.2018 г.
ви докладвам. Това е приемо-предавателен протокол от 3 август
2018 г. – протокол, който е подписан между комисията, която беше
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определена със заповед от 2.08.2018 г. на председателя на ЦИК, за
приемане на имуществото и материалните ценности, предадени от
господин Стоян Русинов, когато напусна работата си в ЦИК, и
предаване в конкретния случай на господин Румен Младенов –
главен специалист домакин. В този протокол е посочено по опис
предаденото имущество, за което оттук-насетне след постъпване на
работа господин Младенов ще отговаря. Към протокола са
приложени всички съпътстващи документи, както и информация на
диск за материалите, за които той отговоря.
Докладвам го за сведение и за прилагане към
административната преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
№ МИ-098012 от 2 август 2018 г. Същата е постъпила от Районна
прокуратура – Кърджали. Касае се за постановление за прекратяване
на наказателно производство. Същото е срещу лице във връзка с
това, че на произведените общи местни избори на 25 октомври
2015 г. е упражнило избирателно право без да разполага с такова.
Данните, които съществуват са, че лицето е с постоянен адрес
в с. Конево, община Кърджали и с настоящ адрес в Република
Турция. Установено е при извършеното разследване, че промяната
на настоящия адрес е извършена чрез неистинска адресна карта, като
по този случай е било образувано и се е водило отделно наказателно
производство, в хода на което не са установени данни за съучастие
от страна на лицето, поради което се приема, че лицето разполага с
избирателно право, тъй като няма настоящ адрес извън страната. И
постановено постановлението, което ви докладвам, за прекратяване
на наказателното производство. Тези постановления подлежат на
обжалване в 7-дневен срок от уведомяването на страните, което в
нашия случай се е случило на 2 август 2018 г.
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Аз лично предлагам да остане за сведение. Ако има други
предложения обаче срокът за обжалване на постановлението е
кратък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
предложения? – Не виждам.
Остава за сведение.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали ще видите едно писмо с вх. № ЦИК-00-582
от 2 август 2018 г. То е от Банко Стоянов, с когото вече няколко
години си кореспондираме по електронната поща. Той пише, че е
представител на Информационна агенция „Фокус“. Интересува се от
данни от произведените избори.
Много добре сте направили, тъй като комуникацията е в
отговор на писмото, което е изпратено и се вижда какво е тяхното
писмо и какъв отговорът, който сме дали на 21 февруари 2017 г.
Той казва в сегашното си писмо, че миналата година сме му
предоставили данните в txt-формат. От отговора виждам, че даже в
txt-формат не сме му представили, а сме му обяснили как да ползва
CSV-формата, който е за данните. CSV-форматът е вид txt-формат и
му обяснявам, че то е в excel-формат, а не в txt-формат.
Така или иначе той сега пита, че търси за частичните избори
и не могъл да намери подобни резултати. Ще подготвя след
заседанието отговор на писмото в следния вид:
По отношение на частичните избори ЦИК не поддържа такъв
CSV-формат по простата причина, че в 90 на сто от случаите става
въпрос за населени места с една секция. Просто няма как да има
един ред за всяка секция за всяко да има за всеки ОИК и за всеки
избор.
Но предполагам, че е имал затруднения от следния вид:
Той пише линка за архива към съответните частични избори,
но като се отвори линкът, ги има датите, на които са произведени
изборите. Като избереш съответната дата, се отваря още нещо и
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няма линк резултати. Трябва да избере ОИК за съответните частични
избори и тогава, като се кликне върху ОИК-а, се появяват
населените места със съответните резултати, които ги има като
числови данни, т.е. като txt-формат, има ги и като сканирани
протоколи. Това е единственото, за което можем да го упътим как да
стигне до резултатите. Защото може би има затруднение точно за
това – да стигне до резултатите.
Това ще подготвя, но междувременно ще му обясня това,
което казах и на вас, че тъй като в около 90 на сто от случаите става
въпрос за една секция, няма как да бъде задаван такъв CSV-формат
за това нещо. Просто е безсмислено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, мисля, че можем да гласуваме в момента този отговор.
Господин Христов детайлно ни го представи.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпихме точка четвърта от дневния ред.

Продължаваме с точка пета и последна:
5. Разни.
С единствен докладчик аз.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-114-15 и вх. № ЦИК-07114-16 – първата от 2.08.2018 г., а втората от 3.08.2018 г. – преписки,
които касаят тестването на криптотула за предстоящите избори за
членове на Европейския парламент.
Колеги, докладвам ви ги за сведение. Те ще бъдат оставени
при общата папка с тези съобщения, както и в случаите, в които не
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са изпратени до „Информационно обслужване“ АД – наш партньор
при тези тестове, ще бъдат своевременно препратени там.
И вторият ми доклад е свързан с вх. № ЦИК-07-10-22 от
7.08.2018 г. Днес можете да го видите в папката на колегата
Андреев.
Колеги, това е текст на английски език и е свързан със
заключенията на 26 април т.г. на Експертната група по изборни
въпроси към Европейската комисия, отново във връзка с този
криптотул. След като дойде преводът, господин Андреев ще ви го
докладва в превод. Той беше и командирован, както си спомняте, от
името на Централната избирателна комисия, но с цел оперативност
ви предлагам днес да го препратим и на „Информационно
обслужване“ АД, които също имаха свой представител и които са
наши партньори в тази тестова акция, за да могат и те своевременно
да ни предоставят свои становища във връзка с тези заключения.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Скъпи колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на комисията на 9 август
2018 г. в 11,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

19
Ивилина Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
Стенограф:
Цвета Минева

