
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 659 

На  9  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 изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Метин Сюлейман, Румен Цачев

2. Доклади по писма. 

Докладват:  Владимир  Пенев,  Александър  

Андреев,  Румен  Цачев,  Камелия  Нейкова,  

Метин Сюлейман

3. Доклади относно провеждане на обществени поръчки на 

самолетни билети и за преводачески услуги. 

Докладват: Владимир Пенев, Бойчо

Арнаудов

4. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов, 

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

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  11,10  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 9 август 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 

Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с 

докладчик  господин  Сюлейман;  т.  2.  Доклади  по  писма  с 

докладчици господин Пенев, господин Андреев, господин Цачев; т. 

3.  Доклади  относно  провеждане  на  обществени  поръчки  на 

самолетни билети и за преводачески услуги с докладчици господин 

Пенев и господин Арнаудов; и т. 4. Разни с докладчик аз. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Нейкова. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да  ме  включите  в  изплащане  на 

възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Цачев. 

И господин Сюлейман включвам в докладите по писма. 

Други предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 
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Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги  посочените  отсъстващи  колеги 

Мусорлиева,  Солакова,  Баханов,  Чаушев,  Ивков,  Ганчева, 

Стефанова,  Бойкинова,  Райков,  Матева  и  Сидерова  отсъстват  по 

обективни причини. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.  

Първи докладчик е господин Сюлейман – заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-121 

от 8 август 2018 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане  от  ОИК  –  Нови  пазар,  област  Шумен,  за  изплащане 

възнагражденията на членовете на ОИК – Нови пазар, за проведено 

заседание на 3 август 2018 г. Заседанието е проведено на основание 

т. 3, раздел І от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.  На това 

заседание  са  присъствали  10  членове  на  комисията,  в  т.ч. 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  На 

проведеното заседание са прекратени предсрочно пълномощията на 

кмета на кметство в с. Сечище на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с 

чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА. 

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 

заседание № 42, както и взетото решение № 203 от 3 август 2018 г. 

Искането е минало през предварителен контрол от нашия финансов 

контрольор  с  мнение  задължението  да  бъде  поето,  както  и   към 

преписката е приложена счетоводна справка № 121 от 8 август 2018 
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г.,  с  оглед  на  което  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнаграждението  на  членовете  на  общинската  избирателна 

комисия – Нови пазар за проведеното заседание на 3 август 2018 г. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  дам  думата  на  следващия 

докладчик,  а  това  е  господин  Цачев,  с  оглед  отсъствието  на 

заместник-председател  и  на  секретар  от  днешното  заседание  по 

обективни  причини,  предлагам  функциите  на  секретар  да  се 

изпълняват от господин Цачев. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Цачев, по точка първа. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведени  две  заседания  на  общинската 

избирателна комисия в община Долни чифлик, с вх. № МИ-06-376 от 

8.08.2018  г.  Искането  е  постъпило  в  ЦИК  чрез  кмета  на  община 
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Долни Чифлик, като към писмото от кмета на общината е приложено 

искането на общинската избирателна комисия, както и протоколи за 

проведени  две  заседания  на  комисията.  Приложена  е  също  така 

изготвена  от  общината  справка  за  възнагражденията  и 

осигурителните вноски на членовете, които са присъствали на тези 

две заседания. 

Заседанията са проведени на 3.07.2018 г. и на 19.07.2018 г., 

като  провеждането  е  във  връзка  с  изпълнение  на  наше  Решение 

№ 2901-МИ от 5.11.2015 г. по раздел І, т. 2.1., буква „и“ и се касае за 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  поради 

неучастие в заседанията на общинския съвет в Долни Чифлик. 

Общинската  избирателна  комисия е  разгледала  искането за 

прекратяване на пълномощията на общинския съветник в тези две 

заседания, които ви цитирах на съответните дати. 

Предлагам  да  одобрим  искането  за  изплащане  на 

възнагражденията за тези две заседания, като е изготвена също така 

счетоводна  справка,  както  и  контролен  лист  за  предварителен 

контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния 

ред. 

Преминаваме към точка втора: 

2. Доклади по писма.  

Първи докладчик е господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ НР-09-44 от 26 април 2018  г. С това писмо е от Софийска градска 

прокуратура,  Следствен  отдел,  и  е  с  искане  за  предоставяне  на 

документи във връзка със съществуващи данни за двойно гласуване 

от едно лице по повод на образувано във връзка с това досъдебно 

производство. 

Колеги,  преписката  се  забави,  тъй  като  знаете,  че  нашият 

домакин  междувременно  напусна  и  известно  време  беше 

изключително  трудно  да  се  работи  с  архива  на  Централната 

избирателна комисия. 

Изготвил съм отговор на писмото, който проект е публикуван 

във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка.  Представяме  фактически 

поисканите  копия  от  страниците  от  съответните  избирателни 

списъци  от  двете  дати,  на  които  бяха  произведени  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.; сканирано 

копие на протоколите. Обясняваме къде всъщност са публикувани и 

протоколите  при  нужда  евентуално  да  могат  да  се  ползват  от 

съответните органи. И обясняваме, че протоколите и избирателните 

списъци  от  произведените  избори  в  страната  се  съхраняват  в 

запечатани  помещения  в  съответната  общинска  администрация, 

откъдето следва да бъдат поискани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изготвения отговор. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПАНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-04-02-7 от 12 юни 2018  г. по молба на колегата Баханов, 

който  отсъства  по  обективни  причини.  Преписката  е  от  Шесто 

районно  управление  на  Министерство  на  вътрешните  работи  в 

София.  Поискано  е  заверено  копие  от  страница  от  подписка  в 

подкрепа на партия за регистрация за парламентарните избори на 26 

март 2017 г. 

Изготвил съм проект на отговор, с който прилагаме копие от 

поисканата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви, че с вх. № НР-

09-61  и  съответно  вх.  №  НР-09-61/1  от  6  август  2018  г.  в 

Централната избирателна комисия са постъпили две удостоверения, 

издадени  на  вещото  лице  Иван  Ташков  Лазаров,  във  връзка  с 

извършване на разследване по досъдебно производство № 112/2018 

г.  по  описа на  СГП,  с  цел да  извърши изследване на  оригинален 

избирателен  списък за  гласуване при провеждане на  националния 

референдум в секция в гр. Цюрих, Швейцария. 

С вх. № НР-09-62 и съответно с вх. № НР-09-62/1 отново от 6 

август  са  постъпили още две  удостоверения  отново за  това  лице, 

отново  във  връзка  с  изследване  на  оригиналния  списък  при 

произвеждането на националния референдум на 6 ноември, този път 

обаче в секция в гр. Атина. 
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Създадена  е  необходимата  организация,  за  да  се  осигури 

достъп  до  съответните  списъци  и  след  осигуряването  на  тази 

възможност ще  бъде осъществена връзката с вещото лице, което е 

оставило телефон, за да може да извърши изследването за нуждите 

на досъдебното производство. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Следващ докладчик е господин Андреев – заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  започвам 

доклада си с едно писмо с вх. № ЦИК-07-119 от 2.08.2018 г., което е 

получено  на  електронната  поща  на  Централната  избирателна 

комисия  и  е  изпратено  от  Акшай Базад  от  Индия,  с  което  са  ни 

изпратени  указания  и  съответно  манифестът  на  политическите 

партии  на  власт,  във  връзка  с  провежданата  от  тях  предизборна 

кампания  и  факта,  че  често  пъти  обещанията,  които  се  дават  в 

техните  предизборни  платформи  след  това  не  отговарят  на 

изпълнението  на  тези  обещания,  които  са  дадени  по  време  на 

изборите.  Предлагат  се  необходими  мерки,  които  евентуално  да 

бъдат  въведени  като  практика  или  като  указания  от  страна  на 

Централната избирателна комисия в рамките на организирането на 

предизборната  кампания.  Счита,  че  независимо  че  не  са 

задължителни, то биха подпомогнали възможността избирателите да 

получат  информиран  избор  за  предизборните  обещания  на 

различните  политически  сили,  които  участват  в  предизборната 

кампания. 

Превода и оригинала можете да намерите в моята папка. 

Двете  мерки,  които  дават:  политическите  партии  на  власт 

следва да публикуват декларация заедно с  актуалния предизборен 

манифест,  както  и  да  заявят  чрез  декларация  пред  избирателната 

комисия  за  статута  на  обещанията,  съдържащи  се  в  предишния 

предизборен манифест. 
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Предлагам  ви  да  остане  за  сведение  на  Централната 

избирателна комисия, тъй като ние имаме определени императивно 

правила  в  рамките  на  Изборния  кодекс  и  не  бихме  могли  да 

въвеждаме  други  такива,  които  да  ограничават  свободата  на 

воденето на предизборна агитация в рамките на 30-дневния период, 

уреден в Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? – Не виждам.

Остава за сведение. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  доколкото 

разбрах, на предходното заседание вече е докладван оригиналният 

текст от нашия председател госпожа Алексиева. В момента връщам 

на доклад вх. № ЦИК-07-10, който може също да намерите в моята 

папка вече с превода.  Това е накратко протоколът от проведената 

среща на 26 април 2018  г. в Брюксел във връзка с осигуряването на 

криптотула при провеждането на изборите за Европейски парламент. 

На  нея  присъствахме  аз,  колегата  Ганчева  и  представител  на 

„Информационно обслужване“ АД. 

Нещата,  които  бяха  дискутирани,  ние  така  или  иначе  ги 

представихме  пред  комисията.  Доколкото  разбрах,  в  предходно 

заседание е взето решение да бъдат изпратени и на „Информационно 

обслужване“  АД,   за  да  може  те,  ако  евентуално  имат  някакви 

забележки,  те  да  могат  да  бъдат  нанесени.  Като  евентуално 

коментари и забележки по пълнотата на протокола трябва да бъдат 

направени до 7 септември 2018 г., когато ще бъдат вече качени. 

Затова за момента ви го предлагам за сведение и запознаване, 

но вече ако прецените, че трябва нещо да добавим, то в някое от 

следващите заседания отново ще го върна на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Моля, продължете. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

ще  намерите  писмо  с  вх.  № ЦИК-07-120  и  вх.  № ЦИК-07-120/1, 
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съответно от 3.08.2018 г. и 6.08.2018  г. Това е писмо, получено на 

електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия  на 

Молдова, с което молят във връзка с проведените частични местни 

избори  в  тяхната  страна  и  съответно  установените  проблеми  в 

рамките на предизборната кампания и оспорването на резултатите, 

да  споделим  нашия  опит  по  отношение  на  провеждането  на 

предизборна  кампания  и  то  конкретно  в  рамките  на  деня  за 

размисъл,  т.е.  денят  преди  изборния  ден  и  в  изборния  ден.  И 

съответно  какви са последиците от  обжалването на  резултатите  и 

какви  са  основните  случаи,  които  са  довели  до  обжалване  на 

резултатите в местните избори. Като по отношение на обжалването 

ще  видите  във  въпросите,  които  са  зададени,  че  те  правят  и 

обобщението  по  отношение  на  националните  избори  за 

Конституционния съд, затова аз съвсем кратко съм отбелязал и този 

момент, за да го имат и те предвид. 

Ако  искате,  да  погледнем  проекта  на  писмото,  което  съм 

подготвил. Предлагам да вървим текст по текст, защото мисля, че 

така  ще  стане  по-бързо.  И ако  имате  забележки  или  нещо,  което 

трябва да добавите, да го направим в момента. Аз само ще ви кажа 

какви въпроси са поставили за тези, които все още не са отворили 

писмото. 

Въпросите са: Какви са правилата, които регламентират деня 

за размисъл и правото на провеждане на кампания в изборния ден 

във вашата държава? Кога е забранено провеждането на кампания – 

единствено в изборния ден или също един или повече дни преди 

изборите?  Съществуват  ли  видове  дейности,  свързани  с 

провеждането на кампания, които са разрешени в деня за размисъл 

и/или в изборния ден? Това е по отношение на първата част. 

По  отношение  на  втората  част:  Какви  са  правилата  за 

обявяване  на  изборите  за  невалидни  и  незаконни  във  вашата 

държава?  Имате  ли  опит  с  подобни  ситуации  и  какви  са  били 

правните  основания  и  мотивите  за  обявяване  на  изборите  за 

невалидни? 
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Това са въпросите,  които са поставени.  Писмото е в моята 

папка за днешното заседание, като проектът на писмото е № 13230. 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, технически уточнения в момента. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разделил съм го на две, както и те 

са  го  разделили:  относно  предизборната  кампания  в  деня  за 

размисъл  и  изборния  ден,  като  за  по-голяма  подреденост  съм  ги 

точкувал  като абзаци. Може точките да отпаднат, ако искате. 

Дал  съм  им  общата  уредба,  че  ние  даваме  методически 

указания за изпълнението. Те биха могли да си ги намерят в нашия 

Изборен  кодекс.  След  което  съвсем накратко  съм описал,  че  има 

абсолютна забрана в деня за размисъл в изборния ден да се провежда 

агитация под каквато и да е форма. 

И съм маркирал едно нещо, което така или иначе съществува, 

а именно, че социалните мрежи не са под контрола на Централната 

избирателна комисия и на общинските и на районните избирателни 

комисии. Тоест, там ние няма как ефективно да осъществяваме и да 

проверяваме дали има такава предизборна агитация.  (Коментари и 

уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, четем отговора на писмото, тъй като в него се разглеждат 

различни  аспекти  от  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия. (Реплики, уточнения.) 

Подлагам  на  гласуване  изпращането  на  този  отговор  с 

приложението  –  Изборния  кодекс,  разбира  се  и  с  превод  на 

английски език. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  връщам  на 

доклад писмо с вх. № ЕП-04-01-2, което се намира във вътрешната 

мрежа пак в моя папка, но папкате е от 2.08.2018  г. Там бихте могли 

да го намерите. 

Писмото  ни  е  изпратено  от  заместник-министъра  на 

външните  работи  господин  Щерк.  То  е  адресирано  до  нас  и  до 

госпожа  Ива  Митева  –  директор  на  дирекция  „Законодателна 

дейност и право на Европейския съюз“ в Народното събрание. 

С писмото се изпраща като приложение Решение ЕС Евратом 

от 2018/994 на Съвета от 13 юли 2018 г. за изменение на Акта за 

избиране на членове на Европейския парламент. И се поставят два 

основни  въпроса,  т.е.  единствено  два  въпроса:  Кога  се  очаква 

вътрешното  одобряване  на  решението  от  съответната  държава 

членка.  В  случая  става  въпрос  за  Република  България?  И  след 

влизането на решението в сила колко време ще бъде необходимо за 

неговото  изпълнение  преди  изборите  за  Европейски  парламент? 

Като очакват от нас в срок до 24 август 2018  г.  да отговорим на 

поставените въпроси, ако те са от нашата компетентност. 

Във  връзка  с  това  с  оглед  обстоятелството,  че  решението 

изменя Акта, но не поставя въпроси, които са от компетентността на 

Централната  избирателна  комисия  като  правоприлагащ  орган,  и 

самите  въпроси  –  така  зададени,  не  са  от  нашата  компетентност, 

предлагам да върнем едно кратко писмо, с което да уведомим, че 

поставените въпроси не са от нашата компетентност.  Ние нямаме 

какво друго да отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване отговор в този смисъл. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  докладна  записка 

госпожа  Манолова  –  директор  на  Дирекция  „Администрация“  ни 

уведомява, че във връзка със Закона за публичните финанси, както и 

указания на министъра на финансите, дадени с писмо № ДР-1 от 11 

януари  2018  г.,  е  изготвена  промяна  на  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия за м. юли 2018  г. Тази промяна е във връзка с 

изплащането  на  възнаграждения  на  общинските  избирателни 

комисии за заседания и дежурства, които са в размер на 8312, 07 лв., 

от което се налагат промени в трансферите, които се предоставят на 

общините. Към докладната записка е приложено писмо, с което да 

уведомим министъра на финансите за промяна по изпълнението на 

бюджета на Централната избирателна комисия, което предлагам да 

одобрим, както и справка за извършените трансфери по общини за 

м. юли 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 

предложения. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  докладите  на  господин  Цачев  са 

приключили, благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви проект на писмо до Държавна агенция 

„Електронно управление“. Ако си спомняте, в предходни заседания 

ви докладвах получени отговори от Министерството на вътрешните 
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работи  относно  действията  по  проекта,  свързан  с  реализиране  на 

Националната схема за електронна идентификация, която е свързана 

с проекта за дистанционно електронно гласуване. И предвид това, че 

през  следващата  седмица  на  12  август  2018  г.  изтича  срокът  за 

общественото обсъждане на техническото задание по Дейност 2, ви 

предлагам писмо, с което да изпратим отговора от Министерството 

на вътрешните работи на нашето запитване относно реализирането 

на Националната схема за електронна идентификация. 

Във  връзка  с  така  получения  отговор  да  поискаме 

становището  на  бенефициента   по   проекта  за  дистанционно 

електронно гласуване, както и в кратък срок след 12 август 2018 г. 

да ни изпратят информация за резултата от общественото обсъждане 

на техническото задание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Моля продължете, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладвам ви за сведение сега писмо 

с вх. № МИ-09-13 от 7 август 2018 г. от Окръжен следствен отдел на 

Окръжна  прокуратура  –  Бургас,  с  което  ни  искат  информация, 

свързана  с  местни  избори  по  досъдебно  производство.  Сега  го 

докладвам  за  сведение.  За  следващо  заседание  ще  бъде  изготвен 

проект на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  в  началото  на  днешното  заседание  ви 

докладвах искане от общинската избирателна комисия - Нови пазар, 

във  връзка  с  проведено  заседание,  на  което  са  прекратени 

предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  с.  Сечище,  община  Нови 

пазар.  Докладваното сега писмо е с вх. № МИ-15-170 от 8 август 

2018  г. То е пак във връзка с това Решение № 203 от 3 август 2018 

г., с което в изпълнение на своите правомощия, съгласно чл. 463, ал. 

1,  изречение  второ  от  Изборния  кодекс,  в  трети  диспозитив  на 

същото  решение  отказва  да  насрочи  частични  избори  за  кмет  на 

същото село, тъй като към момента на прекратяване пълномощията 

на  кмета  населението  по  постоянен  адрес  в  с.  Сечище,  видно  от 

представената справка към писмото, е 130 души. 

Предлагам това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  информацията  е  за  сведение,  но 

едновременно с това предлагам да пуснем и стандартното писмо, че 

на база на информацията, която ни е предоставена, вземаме решение 

да  не  насрочваме  избори  и  съответно  кметът  трябва  да  назначи 

кметски наместник. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, давам кратка почивка. 
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(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Бяхме стигнали до обсъждането на точка трета: 

3. Доклади относно провеждане на обществени поръчки 

на самолетни билети и за преводачески услуги. 

Давам думата на господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  знаете,  със  Заповед 

№ 137  от  31  юли  2018  г.  на  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия,  беше  назначена  комисия  за  провеждане  на 

обществената  поръчка  за  самолетни  билети  –  това  е  краткото  й 

заглавие, за да не чета цялото. 

Първото заседание на комисията беше проведено на 31 юли 

2018  г.,  когато  в  публичната  му  част  бяха  отворени постъпилите 

четири  броя  оферти.  На  заседанието  в  тази  му  част  присъства  и 

представител  на  единия  от  кандидатите,  подал  оферта,  а  именно 

„Атлас  Травел“  ЕООД.  Постъпилите  оферти  бяха  четири  и  по 

поредността на постъпването им това са: „Фортуна 7 Туризъм ТР“ 

ООД, „Меркурий 97“ ЕООД, „Клио травел“ ООД и „Атлас травелс“ 

ЕООД. 

След  отваряне  на  офертите  и  обявяване  на  ценовите 

предложения бе установено, че всички оферти са комплектувани с 

необходимите документи и съдържат всички необходими данни, за 

да  бъдат  допуснати  всички кандидати  до  участие  в  обществената 

поръчка. 

Техническите  предложения  и  ценовите  предложения  на 

всички кандидати бяха подписани от членовете на комисията и също 

така  техническите  предложения  и  ценовите  предложения  на 

останалите кандидати бяха подписани от представителя на „Атлас 

травелс“ ЕООД, който присъстваше. 
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След приключване на публичното заседание, бяха разгледани 

ценовите предложения на четирите участника. Беше установено, че 

кандидатът  „Фортуна  7  Туризъм  ТР“  ООД  е  направил  ценово 

предложение, което не отговаря на условията на документацията за 

провеждане  на  обществената  поръчка,  а  именно  по  показателя 

„Такса за обслужване при издаване на самолетни билети в лева“ и 

„Такса  за  обслужване  на  един  командирован  при  хотелски 

резервации  в  лева“,  предложението  беше  за  нула  лева 

възнаграждение.  Съгласно  условията  на  обявената  обществена 

поръчка  предложението  и  моето  предложение  трябваше  да  бъде 

задължително  в  цяло  положително число,  т.е.  не  може да  бъде  в 

размер на нула лева. Поради което комисията реши да не допуска до 

по-нататъшно участие този кандидат. 

Същевременно бе установено, че кандидатът „Меркурий 97“ 

ЕООД  е  предложил  по  показателя  „Такса  за  обслужване  при 

издаване на самолетни билети в лева“ такса в размер на 30 лв., а по 

отношение  на  показателя  „Такса  за  обслужване  на  един 

командирован при хотелски резервации в лева“ – съответно 15 лв., 

докато  останалите  двама  кандидати  по  тези  два  показателя  бяха 

предложили възнаграждение в размер на 1 лв. Тоест, налице е по-

благоприятно предложение от останалите кандидати с повече от 20 

на сто от това на кандидата „Меркурий 97“ ЕООД. 

Поради  това  комисията  взе  решение  да  бъдат  изпратени 

писма до кандидатите „Клио травел“ ООД и „Атлас травелс“ ЕООД 

с  указания  да  представят  обосновки  на  направените  от  тях  по-

благоприятни ценови предложения. И работата на комисията на това 

заседание приключи. Писмата бяха изпратени своевременно, още в 

същия ден 31 юли 2018 г., до двамата кандидати и бяха получени 

своевременно. 

Срокът  за  техния  отговор  изтече  в  понеделник,  като  са 

постъпили  обосновки  към  офертите  и  на  двамата  кандидати, 

съответно  с  вх.  № ЦИК-09-15/1  от  3  август  2018  г.  В  11,52  ч.  е 

постъпила обосновката към офертата на „Клио травел“ ООД. В 15,23 
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ч. с вх. № ЦИК-06-11/1 от 6 август 2018  г. е постъпила обосновката 

към офертата на „Атлас травелс“ ЕООД. 

Комисията  се  събра  на  7  август  2018   г.,  за  да  разгледа 

постъпилите  обосновки.  Съответно  бе  установено,  че  и  двете 

обосновки  съдържат  необходимата  информация  съобразно 

разпоредбите на чл. 72, ал. 2, т.  1, 2 и 3, поради което комисията 

реши да приеме и  двете писмени обосновки и да допусне до по-

нататъшно  участие  и  трите  оферти  на  тримата  кандидати: 

„Меркурий  97“  ЕООД  ,  „Клио  травел“  ООД  и  „Атлас  травелс“ 

ЕООД. 

Комисията след това пристъпи към оценка на техническите 

предложения  и  на  цялостна  оценка  на  офертите  на  кандидатите, 

съобразно методиката за оценка на офертите по всички показатели. 

В резултат на това изготвихме и класиране. Пропуснах да кажа, че 

двата  протокола от заседанията  на комисията  са публикувани във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка,  а  по  принцип  всички  оферти, 

обосновки  към  оферти  и  останалите  материали  по  проведената 

обществена поръчка се намират тук, при мен, ако някой желае по-

подробно да се запознае с тях. 

По отношение на последния критерий от методиката, т.нар. 

Трети критерий, който представлява допълнителни предложения от 

участника,  които  ще  доведат  до  подобряване  на  качеството  или 

поевтиняване  на  услугата,  бе  извършено внимателно  проучване  и 

анализ  на  представените  оферти  и  от  тримата  кандидати.  Беше 

установено, че всички кандидати са правили предложения по този 

показател, като единствено по третия подпоказател на този критерий 

относно системата за управление за риска, предложение е направено 

само  от  кандидата  „Атлас  травелс“  ЕООД.  Останалите  двама 

кандидати нямат предложение. 

Комисията  извърши оценка,  като  по  този  показател  е  дала 

съответните точки 7 за „Меркурий 97“ ЕООД, 3 за „Клио травел“ 

ООД  и  10  за  „Атлас  травелс“  ЕООД,  като  е  обсъдила  както 

детайлността  на  разработките  в  офертите  и  направените 
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предложения,  т.е.  откъм  съдържателната  част,  така  и  в 

обосноваността  на  тези  предложения  с  оглед  представените  към 

самите  оферти  доказателства  за  възможностите  за  изпълнение  на 

направените предложения за поевтиняване на услугата. 

Крайното класиране всъщност поставя на първо място „Атлас 

травелс“ ЕООД с комплексна оценка от 100 точки. На второ място - 

„Клио травел“ ООД, с комплексна оценка от 93 точки и на трето 

място - „Меркурий 97“ ЕООД, с комплексна оценка от 9,41 точки. 

Колеги, пояснявам, че ниската оценка на третия кандидат  идва от 

високата  цена  на  възнагражденията,  които  е  предложил,  която 

всъщност  е  и  с  най-голям  дял  като  тежест  в  комплексното 

оценяване. 

С това работата на комисията приключи. 

Предлагам  ви  да  одобрите  работата  на  комисията  и 

направеното  класиране;   да  се  сключи  договор  с  класирания  на 

първо  място;  да  приемем  работата  на  експерта,  който  беше 

привлечен  да  подпомага  работата  на  комисията  и  да  одобрим 

изплащане на договореното с него по договора възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, господин Пенев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  анблок  подлагам  на  гласуване  всички  направени 

предложения. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Арнаудов  – 

заповядайте. 
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  запозная  с 

финалния етап от работата на комисията по обществена поръчка за 

избор на изпълнител за преводачески услуги. 

На минало заседание ви докладвах, че ценовите предложения 

на двама от участниците са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 

средната  стойност  на  ценовите  предложения  на  останалите 

участници  по  същия  показател,  което  наложи  удължаване  на 

работата  на  комисията  и  изискване  тези  двама  участници  да 

представят подробни писмени обосновки за начина на образуване на 

техните ценови предложения. 

В  моята  папка  за  днешното  заседание  в  подпапка 

„Преводачески услуги“ се намират трите протокола и аз сега ще ви 

докладвам последния Протокол № 3:

На 7 август 2018  г. от 14 ч. в гр. София, стая 86, комисия 

определена  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  в  състав:  председател  –  Бойчо  Арнаудов,  и  членове: 

госпожа  Катя  Иванова  –  член  на  ЦИК,  и  госпожа  Милена 

Радославова – юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на ЦИК, 

пристъпи към запознаване с представените от „Арте. Док“ ЕООД и 

„Диалог  плюс“  ООД  подробни  писмени  обосновки  за  начина  на 

образуване  на  ценовите  им  предложения.  Подробните  писмени 

обосновки  са  постъпили  в  запечатани  непрозрачни  пликове  в 

указания 5-дневен срок от получаване на Протокол № 2 от 1 август 

2018 г.,  съгласно чл.  72, ал. 1 от ЗОП. 

Комисията  разгледа  по  реда  на  постъпване  писмените 

обосновки  и  извърши  оценка  на  тяхната  пълнота  и  обективност 

относно обстоятелствата по чл. 721 ал. 2 от ЗОП, както следва: 

1. Приема писмената обосновка на „Арте. Док“ ЕООД, която 

съдържа необходимата информация и доказателства за обосноваване 

на направеното от участника ценово предложение.

2.  Приема  писмената  обосновка  на  „Диалог  плюс“  ООД, 

която съдържа също така необходимата информация и доказателства 

за направеното от участника ценово предложение. 
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Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП комисията класира участниците, 

както следва: 

На първо място - „Арте. Док“ ЕООД, с комплексна оценка 

92,39 точки; 

На второ място - „Диалог плюс“ ООД, с комплексна оценка 

93,66 точки;

И на трето място - „Евро-Алианс“ ООД, с комплексна оценка 

235,50 точки. 

Комисията състави и подписа протокола на 7 август 2018 г. в 

един оригинален екземпляр. 

Настоящият протокол след утвърждаване от възложителя да 

се  изпрати  на  участниците  в  обществената  поръчка  и  да  се 

публикува в Профила на купувача при условията на чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. 

Във  връзка  с  това  ви  предлагам  Централната  избирателна 

комисия  да  одобри  и  приеме  работата  на  комисията,  както  и  да 

сключи договор с участника, класиран на първо място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Уважаеми колеги, подлагам анблок на гласуване одобряване 

на  извършената  работа  от  комисията,  съответно  утвърждаване  на 

изготвения протокол, утвърждаване на класирането и сключване на 

договор с класиралия се на първо място. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме точка трета от дневния ред. 
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Продължаваме с точка четвърта: 

4. Разни. 

Докладчик по точка четвърта съм аз. 

Уважаеми колеги,  на първо място във вътрешната мрежа в 

моята папка е публикувано Споразумение за обработване на данни – 

стандартен образец, със съответния хотел, в който администрацията 

на ЦИК ще проведе обучителния семинар. На миналото заседание, 

колеги,  сключихме договор  с  хотела.  В  момента  ви  предлагам  за 

одобрение  сключването  на  това  Споразумение  за  обработване  на 

лични данни. Споразумението е прегледано от юрисконсулт Милена 

Радославова  и  според  нейното  експертно  становище  това 

споразумение  отговаря  на  изискванията  на  Закона  за  защита  на 

личните данни и на  Регламент (ЕС) 2016/679.  Затова подлагам на 

гласуване и одобряване на споразумението. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги,  моля във вътрешната мрежа да отворите 

папка „Риск“ и съответно файлове „Риск мениджмънт“,  съответно 

„Риск асесмънт“. 

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия, която е 

призвана да гарантира произвеждането на свободни и честни избори, 

редовно извършва оценка на всякакъв тип рискове, които стоят пред 

изборния процес и отделни негови етапи. Във връзка с последните 

събития  в  световен  мащаб,  както  и  с  опита  на  Централната 

избирателна комисия и след дълго обсъждане комисията изготви и 
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Методика  за  управление  на  киберриска  при  използване  на 

информационни и комуникационни технологии в изборния процес. 

Както  виждате,  първият  файл  е  тази  методика.  В  тази 

методика  са  изписани  използваните  информационни  и 

комуникационни технологии в изборния процес от ЦИК; методиката 

за управление на риска; подходите за третиране на риска; групиране 

и идентифициране на риска; определяне на вероятността и на нивото 

на въздействие на риска; определяне на степента на критичност на 

риска. 

Самата  идентификация  и  оценка  на  киберрисковете  при 

използване на ИКТ в изборния процес и мерки за третиране на риска 

са  приложени  в  таблица,  наречена  „Риск  асесмънт“,  като  по 

отношение  на  всяка  отделна  система   -  ИКТ  система,  са 

идентифицирани  рисковете.  Те  са  анализирани,  оценени  по 

вероятност и въздействие и са предложени мерките за третиране на 

риска,  които  Централната  избирателна  комисия  прилага,  за  да 

преодолее  най-вече  случаите,  в  които  един  риск  се  случи, 

негативните последици от него да бъдат сведени до минимум. 

Колеги,  време  за  запознаване,  коментари.  Има  технически 

грешки, които ще бъдат изправени. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, по т. 5 от оценка на риска следва да бъде 

допълнено, че в случая на т. 5 има трансфер на риска, а в случая има 

прехвърляне на риска чрез партньорство с компетентния държавен 

орган. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  методиката  и 

оценката. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

И уважаеми колеги,  сега връщам на доклад преписка с  вх. 

№ ЦИК-07-47-1  от  26.07.2018  г.,  а  именно  проучването,  което 

извършва  „Интернешънъл  АЙДИА“  по  отношение  на  кибер 

сигурността. 

Уважаеми колеги, Международната АЙДИА поиска интервю 

с член на Централната  избирателна комисия по повод мерките за 

кибер  сигурност.  Както  обаче  ние  имаме  традиция,  ще  дадем 

отговорите  си  в  писмена  форма,  като  евентуално,  ако  има 

доуточняващи  въпроси,  могат  да  се  обърнат  към  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, файлът се нарича „ИДЕЯ въпроси и отговори“. Моля 

да отворите този файл. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  първият  въпрос  е  по  отношение 

определяне  на  киберрисковете  за  изборите  в  Централната 

избирателна комисия. 

Тук отговаряме, че след инвентаризация на информационните 

и  комуникационни  технологии,  използвани  при  организацията  и 

произвеждане  на  избори  и  национални  референдуми,  ЦИК  прие 

Методика за  управление на киберриска при използване на ИКТ в 

изборния процес; идентифицира рисковете; извърши техен анализ и 

оценка на база на възможни влияния на риска при материализация 

върху  изборния  процес  и  вероятността  на  случване  на  рисково 

събитие  и  набелязва  мерки  за  третиране  на  рисковете,  като 

непосредствено  при  предстоящ  избор  тази  информация  се 

актуализира. 

Вторият въпрос е: Какви участници са привлечени в защитата 

на изборите срещу кибер атаки?

Тук  казваме,  че  ЦИК  работи  с  широк  кръг  партньори  в 

публичната  администрация  и  технологични  компании  за 

осигуряването на изборния процес. В България дейностите, свързани 

с  електронно  управление  и  гарантиране  на  информационната 
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сигурност  са  възложени  на  Държавна  агенция  „Електронно 

управление“,  привлечени  са  ресурси  от  МВР,  Държавна  агенция 

„Национална  сигурност“,  други  структури,  които  притежават 

експертиза в областта на информационната сигурност, като говорим 

и  за  технологичния  партньор  на  ЦИК  -  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Следващият  въпрос  е  относно  координираното 

сътрудничество,  което  съществува  между  някои  или  всички 

горепосочени участници. 

Казваме,  че  координацията  е  под контрола на  Централната 

избирателна  комисия.  И  посочваме  също  така,  че  на  национално 

ниво  преди  всеки  избор  се  създава  междуведомствена  група, 

председателствана  по  правило  от  вицепремиер  на  републиката,  а 

също така и преди всеки вид избор главният прокурор и министърът 

на  вътрешните  работи  съставят  съвместни  щабове  и  екипи  за 

оперативно  взаимодействие  в  борбата  срещу  престъпленията, 

свързани с изборния процес. 

Колеги,  по  отношение  на  въпроса  какви  кибернетични 

рискове  в  системите  и  процесите,  свързани  с  изборите,  са 

идентифицирани и на базата на приетите от нас методика и оценка, 

тук основните рискове са посочени и не влизаме в детайли.  Като 

основните рискове са атаки от тип „отказ от услуга“, хакерски атаки, 

при  които  се  променя  или  подменя  съдържанието  или  по-общо 

казано пробив в информационната сигурност на публично достъпни 

ресурси.  И  казваме,  че  до  този  момент  този  риск  не  е 

материализиран.  Евентуално  изтичане  на  лични  данни  на  лица 

избиратели  и  кандидати  като  подкатегория  на  идентифицирания 

риск  за  пробив  в  информационната  сигурност.  Като  отново 

подчертавам,  че  до момента  и  този риск не  е  материализиран,  за 

разлика от риска атаки от типа „отказ от услуга“, който се реализира 

не само по време на местните избори през 2015 г., но опити за такъв 

тип  атаки  се  случиха  и  след  това  при  организацията  и 

произвеждането  на  различни  видове  избори.  Централната 
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избирателна комисия обаче беше готова и тези атаки не доведоха до 

спиране и отказване на достъпа.  И колеги, разбира се, фалшивите 

новини, от които е засегната и България, а не само международната 

общност в останалата й част. 

Следващият въпрос е: Какви мерки използвате за справяне с 

кибер заплахите и какъв е свързаният с тях опит? 

Тук  посочваме,  че  усъвършенстваме  подходите  и 

технологиите  за  изграждане  на  защита  от  кибер  заплахи. 

Обясняваме, че компютърната обработка на резултатите от изборите 

е  физически  отделена  от  Интернет,  което  не  позволява  намеса. 

Обясняваме, че публичните системи са неколкократно резервирани – 

виждате отговора. Подчертаваме, че важна част е предприемането на 

организационни мерки за превенция на кибер атаките. 

И  по  отношение  на  фалшивите  новини  нашият  отговор  е: 

мащабната разяснителна кампания, редовните брифинги и работата 

в тясно сътрудничество с медиите, за да се изолира възможността от 

провеждана  кампания  с  фалшиви  новини  дотолкова-доколкото 

разбира се става въпрос за проблеми и сфери в компетентността на 

Централната избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор, който 

ще  бъде  оформен  на  бланка  на  ЦИК  и  естествено  преведен  на 

английски. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. Колеги, закривам го под условие, 

защото с оглед на предстоящи преписки, които очакваме да влезнат 

в  Централната  избирателна  комисия,  е  възможно  да  продължим 
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заседанието  малко  по-късно.  Но  ако  това  не  стане,  свиквам 

следващото заседание  на  Централната  избирателна комисия на 14 

август 2018 г.,  вторник, от 10,30 ч.,  като припомням за работната 

среща в 10,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР: 

Румен Цачев

Стенограф:

Цвета Минева  
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