ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 197
На 20 февруари 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Севинч
Солакова
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Силва Дюкенджиева
3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Георги Баханов, Бойчо
Арнаудов
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Георги Баханов, Бойчо
Арнаудов, Николай Николов
5. Доклади до прокуратури и МВР.
Докладват: Георги Баханов, Ивайло
Ивков
6. Приемане на доклад на комисията относно извършен анализ
на годишната оценка на съществените рискове за 2019 г.
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Докладва: Кристина Стефанова
7. Разни.
Докладват: Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Емил
Войнов, Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАХА: Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 11,50 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието, макар и със закъснение. Важни
въпроси стоят пред ЦИК.
На заседанието е налице необходимия кворум. Отсъстват
поради отпуск колегите Цанева, Ганчева, Чаушев и Георгиева.
Моля по дневния ред, колеги.
Колегата Арнаудов има думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите също така в т. 3 и в т. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Госпожа Иванова има думата.
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КАТЯ ИВАНОВА:

Госпожо председател, моля да ме

включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова има
думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА:

Госпожо председател, заявена

съм в т. „Разни“, но, ако прецените, да включим приемане доклада
на комисията за анализ на годишната оценка на рисковете, да
направим нова точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Вие всъщност по
този повод сте включена, но да е видно и в дневния ред.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Предлагам точката да бъде:
Приемане доклад на комисията относно извършен анализ и годишна
оценка на съществените рискове за 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не
виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова); против – няма.
Дневният ред се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред, колеги:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Колега Арнаудов, имате думата.
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БОЙЧО АРНАУДОВ:

Уважаеми колеги, във вътрешната

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание съм подготвил
проект за решение за предложение до президента на Република
България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Изворище, община Бургас, област Бургас.
Общинската избирателна комисия – Бургас, е изпратила
писмо за уведомяване на Централната избирателна комисия, че със
свое решение и на основание чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Изворище, община
Бургас, област Бургас.
Към уведомлението са приложени и следните документи:
решението на ОИК – Бургас, протокол от проведеното заседание,
още едно решение на ОИК – Бургас, и справка от ТЗ ГРАО – Бургас,
за брой на населението на с. Изворище. Съгласно приложената
таблица за населението по постоянен и настоящ адрес област
Бургас, община Бургас към датата 27.01.2020 г. в кметство
Изворище, община Бургас има регистрирани 456 жители по
постоянен адрес, поради което кметство Изворище отговаря на
изискванията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
В тази връзка Централната избирателна комисия прие, че
Общинската избирателна комисия е представила необходимите
документи съгласно изискванията на Изборния кодекс и затова
взима решение да предложи на президента на Републиката да
насрочи частичен избор за кмет на кметство Изворище, община
Бургас, област Бургас.
Това е накратко съдържанието на решението, което ви
предлагам да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Частичен избор поради установена несъвместимост – казва
докладчикът.
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Ако нямаме категорични данни, че решението е влязло в
сила, да помолим да се направи проверка и тогава отново да се
върнем към проекта.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Добре, колеги, ще извърша проверка
дали решението на съда е влязло в сила и ще внеса отново проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът оттегли
доклада си, за да провери, колеги, влязло ли е в сила съдебното
решение.
Госпожо Солакова, заповядайте в тази точка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, проектът на
решение е подготвен от колегата Ерхан Чаушев, на когото е
разпределена преписката. Поради неговото отсъствие я докладвам.
Проект на решение за предложение до президента за
насрочване на частичен избор. Получили сме писмо от председателя
на Общинска избирателна комисия – Разград, за предсрочното
прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Киченица.
Приложена е цялата относима преписка. Като решение по повод
постъпил сигнал е изпратено писмо с предоставена възможност за
възражение до кмета на кметството. Получено е възражение,
проведено е заседание, на което е обсъдено и възражението, и
всички

събрани

доказателства

по

случая

за

наличие

на

несъвместимост. Прието е решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията на 22.01.2020 г. Имаме отбелязване от председателя
на Общинска избирателна комисия за влизане в сила на 30.01.2020 г.
Въз основа на изпратено писмо от Централната избирателна
комисия, за да преценим дали отговаря кметството на изискванията
на закона за наличие на 350 души население, получили сме на
18.02.2020 г. справка от главния директор на Главна Дирекция
ГРАО. Броят на населението е 1101 лица към датата на прекратяване
на пълномощията.
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Тъй като са налице основанията за предложение до
президента, ви предлагам да приемем решение, с което да
предложим на президента да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Киченица, община Разград, област Разград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли изказвания, бележки по проекта за решение?
Предлагам да добавим „препис от влязло в сила решение на
ОИК“, за да е видно, че следим за тези обстоятелства.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще напишем „заверено копие от
влязло в сила решение“. Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

други

изказвания, колеги, по проекта за решение?
Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура по
гласуване на решението – да предложим на президента насрочването
на частичния избор в с. Киченица.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);

против –

няма.
Решението се приема.
Решението има № 1762-МИ.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да изпратим копие
от решението с писмо до президента на Република България
господин Радев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на предложението за изпращане на писмо до
президента.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Арнаудов, имате думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад от
преди малко проекта. Оказва се, че решението на ОИК – Бургас, не е
било обжалвано и то е влязло в сила.
При това положение предлагам да гласуваме предложението
до президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Изворище, община Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът казва, че
решението на ОИК е влязло в сила.
Други изказвания, колеги?
Колеги, ако няма други изказвания, моля, процедура по
гласуване на решението, предложено от господин Арнаудов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова); против – 1 (Ивайло Ивков,).
Решението се приема.
Решението има № 1763-МИ.
Колегата Ивков има думата за обяснение на отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гласувах против, тъй като не е
налице пълнота в преписката, доколкото съгласно чл. 463, ал. 3 от
Изборния кодекс освен решението на Общинската избирателна
комисия другият документ, който кумулативно, заедно с решението
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трябва да бъде приложен в такива случаи, е документ, установяващ
основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.
Моето тълкуване на този член и на Изборния кодекс е, че
самото решение на ОИК в никакъв случай не е достатъчно само по
себе си, за да направим предложение. Ние трябва да се уверим, че е
съществувало обстоятелство, което е основание за предсрочното
прекратяване. Такова по тази преписка, доколкото разбирам от
докладчика, не е налице. Така че аз считам, че ние трябваше да го
изискаме преди да правим предложение до президента. В момента
не е изпълнен чл. 463, ал. 3 в цялост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това беше обяснение на
отрицателния вот.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, има проект за писмо
до президента за насрочване на частичен избор. Моля да го
гласуваме и него. Намира се във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали от днешно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на съпроводително писмо, с което да изпратим на
президента препис от нашето решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров Емил Войнов, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова); против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

отново

ви

докладвам писмо от финансовия инспектор от Агенцията за
държавна финансова инспекция с проект на писмо-отговор по повод
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на поставените въпроси и исканите документи. Предлагам ви да
изпратим писмо по отношение на колегите, на които са
предоставени жилища в периода 2014 – 2019 г.
Централната избирателна комисия, спазвайки и практиката на
централните избирателни комисии от 1990 г., през 2014 г., стъпвайки
на служебно известни на комисията факти и обстоятелства, та през
тази

година

е

предоставила

две

жилища,

след

като

от

кореспонденцията с Министерския съвет, областен управител,
проведени срещи се е установило, че няма имоти, годни за обитаване
ведомствени жилища, които да могат да се предоставят на
Централната избирателна комисия.
В този смисъл нямаме формални писмени доказателства в
Централната избирателна комисия, тъй като те не са били изискани –
отново повтарям – поради това, че са били служебно известни на
комисията. Тези въпроси преди предоставянето на жилищата и
преди сключването на договорите за наем, са били предмет на
обсъждане в работни групи, както и на работни заседания на
Централната избирателна комисия през 2014 г. Тази практика в
общи линии се е запазила и по-нататък – на работна група да се
обсъждат подробно всички възможности, за да може да се направи
конкретно предложение на заседание на Централната избирателна
комисия.
Прилагаме счетоводните регистри за периода 2016 – 2019 г.,
които

отразяват движението

по

партидата

на

задбалансово

счетоводно отчитане относно поетите ангажименти за разходи при
сключване на шест броя договори за наем и анексите към тях, копие
от счетоводната политика на Централната избирателна комисия за
периода 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г.
По отношение на поставения въпрос дали Централната
избирателна комисия има приети вътрешни правила за организация
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на бюджетния процес отговаряме, че в този период няма приети
вътрешни правила за организацията на бюджетния процес.
В тази връзка само искам да посоча, че се изпълняват
указания на министъра на финансите въз основа на Постановлението
за прилагане на съответния Закон за бюджета, както и всички актове
на Министерския съвет, уреждащи бюджетната процедура.
Прилагаме копие от Вътрешните правила за формиране и
използване на средства от фонд СБКО в Централната избирателна
комисия - те са приети от Общо събрание на членовете на ЦИК и на
служителите в администрацията, исканите копия от протоколи от
Общото събрание за СБКО за 2019 г. с придружаващи относими
документи, справки в оригинал относно начислените и изплатени
средства от СБКО на членовете на ЦИК за месец март, месец юни,
месец септември и месец декември през 2019 г.

и, както беше

отбелязано в писмото от финансовия инспектор, още един екземпляр
от преди това представени документи да приложим към нашия
отговор. Това е направено.
Моля да го видите като проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
С писмото бяхте запознати във вторник. Утре изтича срокът. Моля
всички да го видят. Имате думата за бележки, мнения по писмото.
Колеги, има ли бележки по проекта за отговор? Има ли изказвания,
колеги. Още веднъж питам: има ли изказвания, запознахте ли се?
Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложения
отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);
против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, спомняте си, че миналата седмица с
наше Решение № 1755-МИ освободихме като председател на ОИК –
Костенец, госпожа Сандова. Сега са дошли предложение и
документи.
Така че, уважаеми колеги, в ЦИК не по електронна поща, а
тази сутрин дойдоха и в оригинал. С вх. № МИ-10-12 е постъпило
писмо от господин И. З., организационен секретар на Партия ГЕРБ с
предложение за председател на ОИК – Костенец, да бъде назначена
Мая Кирилова Василева на мястото на освободената, както казах, с
наше решение Снежана Сандова.
Към предложението са приложени и декларация по чл. 75, ал.
7, т. 1 и останалите членове и копие от дипломата за висше
образование на госпожа Василева.
Поради това, колеги, ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1,
т. 5 от Изборния кодекс да назначим за председател на ОИК –
Костенец,

Софийска

област,

Мая

Кирилова

Василева

със

съответното ЕГН. На назначения председател да бъде издадено
удостоверение. Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Става дума за ОИК – Костенец. Не виждам
изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1764-МИ.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

ви,

госпожо

председател. В тази точка нямам други доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме
към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам ан
блок три искания за отваряне на запечатани помещения, на които ще
отговорим съответно с три стандартни писма, с които казваме, че
Централната избирателна комисия е приела Решение № 1244-МИ,
където са уредени тези въпроси. Става въпрос за отваряне на
помещения, в които има книжа с изтекъл срок на съхранение и
тяхното предаване на Държавен архив.
Първото писмо е във връзка с искане, дошло в ЦИК с вх. №
ЦИК-14-7 от кмета на община Симитли. Второто писмо е от кмета
на община Трън и е с вх. № ЦИК-14-6 от 19.02.2020 г. Третото
писмо е отново от кмета на община Трън с вх. № ЦИК-14-6/1 от
същата дата. Единственото по-различно в това писмо е, че има абзац,
в който се казва, че книжата от националния референдум през 2015
г. не са с изтекъл срок на съхранение и не могат да бъдат предадени
към настоящия момент в Държавен архив. Трябва да се съхраняват
пет години до изтичане на срока, което ще стане някъде октомври
месец 2020 г.
Това е накратко. Предлагам да гласуваме трите писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други мнения,
колеги, изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложените три писма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Арнаудов, по тази точка.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
искане за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна
комисия – Горна Оряховица. Тук искам да направим и кратко
обсъждане, тъй като са заявени за изплащане четири дежурства – на
16.01.2020 г., 17.01.2020 г., както и на 28.01.2020 г. и 29.01.2020 г.
Тези четири дежурства са дадени от по пет човека. В първия
случай от петима членове, във втория случай – от секретаря и
четирима членове, в третия случай - от председател, заместникпредседател, секретар и двама членове, и в четвъртия случай – от
председател и четирима членове.
Съгласно документите, които са приложили, първите две
дежурства са дадени за изготвяне на становище по жалба към съда,
вторите две дежурства отново са за изготвяне на становище по
жалба.
Аз смятам, че трябва с едно писмо, подобно на това, което
сме изпратили на ОИК – Варна, да кажем, че Централната
избирателна

комисия

при

разглеждане

на

исканията

за

възнаграждения преценява дали дадените дежурства са били
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целесъобразни, а практиката е да се изплащат възнаграждения за
максимум трима членове на ОИК, дали целодневно дежурство.
Горе-долу писмото да е в такъв смисъл. Тоест, да си
прецизират своето искане и евентуално да намалят размера на
исканото възнаграждение, броя на дежурството и на участниците в
тези дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.
Четири дежурство по пет члена.
Аз мисля, че ние си говорим тук хипотетично – кое как е.
Предлагам освен да им напишем, че практиката е, че на двама
изплащаме възнаграждения, да попитаме каква жалба и какво
становище и по какъв характер дело са готвили. Дали се обжалва
изборен резултат или някакъв друг акт.
Извинете, първите две дежурства за какво са? Те бяха общо
четири.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Първите две са за изготвяне на
становище относно едната жалба. Вторите две дежурства са за
изготвяне на становище за друга жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Четири дни работят.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Но са по две дела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не бива да има
неравенство. Аз затова предлагам, че ако не разберем какъв е
характерът на делото, за да имаме някакъв сравнителен критерий,
просто самият факт „дело“ не означава само по себе си какъв е
обемът на работа.
Затова направих предложенията да поискаме малко по-голямо
описание за характера на делата и какво е било това становище. Не
трябва да има неравенство. Нека да изясним случая.
Моля да оттеглите доклада, господин Арнаудов, от днешното
заседание. Самият факт, че вече изпращаме писмо, означава вземане
на някакво становище.
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Колеги, предложих да се оттегли доклада. Има ли други
предложения?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих казала дори дали е в подкрепа
на решението на ОИК или е за основателност на жалбата, защото
има и такива становища по дела за основателност на жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте моето
предложение да се оттегли докладът и за следващото заседание да
направим уеднаквяване на изискванията. В работна грапа да
направим едно обсъждане, което да важи за всички ОИК.
Ако имате да кажете нещо, моля, кажете го на микрофон.
Трябва ли да подлагам на гласуване предложението или ще се
съгласи докладчикът. Не.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Писма до прокуратури и до МВР.
Колегата Ивков има думата. Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, трябва да виждате във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали две писма, които не са до
прокуратурата, а са до Столична община и до Столична дирекция на
вътрешните работи. Те са стандартни. Изисква се информация за
определени лица, чиито имена няма да цитирам с оглед спазване на
Закона за защита на личните данни.
Доколкото декларации и каквито и да е документи, ако са
представили, не са пред ЦИК, а са пред СИК, ние го изпращаме по
компетентност с копие до този, който ни пита.
Едното е с вх. № ЕП-04-02-64 от 18.02.2020 г. и е от Пето
Районно управление за лице, гласувало в секция № 70, район
Подуяне, а другото е с вх. № ЕП-04-02-65 от 18.02.2020 г. за лице,
което е гласувало в секция в район „Сердика“.
Иска се да бъде уточнено пред СИК или пред ЦИК какви
удостоверения, декларации или други документи са прилагали.
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Затова малко съм променил стандартния текст, за да е ясно, че пред
ЦИК нищо не е предлагано. Казваме: „Доколкото изискуемите
документи, съответно исканата информация, съдържаща се в
тях….“, тоест, цялата информация се съдържа в документите, които
са в запечатано помещение на територията на съответния район.
Затова ви предлагам и двете ан блок – казах им номерата, за
да не ги докладвам поотделно с едно и също обосноваване – да ги
гласуваме ан блок до Столична община с копие до Столична
дирекция на вътрешните работи – едното до Пето районно
управление, а другото до Отдел „Разследване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

други

предложения, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложените две писма –
до Столична община с копие до съответното РПУ.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-15 от
19.02.2020 г. от Районна прокуратура – Момчилград. Самите те
казват, че за сведение ни уведомяват за едно постановление за
прекратяване на наказателно производство, което можете да видите.
Едно лице е гласувало. От събраните в хода на наказателното
производство доказателства може да се направи обоснован извод, че
липсва съставомерно деяние по чл. 168, ал. 1 и следва да бъде
прекратено дознанието срещу това лице.
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Налице е била служебна промяна на настоящия адрес и е
довело до заличаване на конкретния човек от списъците с право да
гласуват на изборите за Европейски парламент.
Ние допуснахме и такива кандидати. Така че докладвам го за
сведение.
Докладвам писмо с вх. № ЕП-09-16 от 19.02.2020 г.
Също моля ан блок да ги гласуваме. Това е постановление за
отказ да се образува досъдебно производство. То е от Районна
прокуратура – Пловдив. Извършена е проверка по досъдебно
производство.

За

нуждите

е

била

изпратена

призовка

на

председателя на комисията. Касае се за изборите за Европейски
парламент – пак дали има извършено престъпление при гласуването
на едно лице. Били са снети обяснения. Цитира се чл. 350. Тъй като
лицето е в Гърция, в Европейския съюз, приложена е справка БДС,
от която е видно, че е със статут на постоянно пребиваващ и при
така установената фактическа обстановка намират, че не са събрани
достатъчно данни.
Още сме в срок. За по-подробна информация можете да се
запознаете със самите постановления. Сега предлагам да ги приемем
за сведение, пък някой, ако иска, да направи предложение да се
обжалват. Седемдневният срок е считано от 19.02.2020 г.
Аз го предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго предложение има
ли? Някой колега счита ли, че трябва да се обжалва? Няма други
предложения.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Приемане на доклад на комисията относно извършен
анализ на годишната оценка на съществените рискове за 2019 г.
Колега Стефанова, заповядайте.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна
мрежа е публикуван доклада относно извършен анализ на годишната
оценка за съществените рискове за 2019 г., който беше възложен на
петчленна комисия. Докладът беше представен на 11.02.2020 г. за
запознаване. Моля да го погледнете. Той съдържа и две приложения.
Едното е попълнен риск-регистър за 2019 г. от комисията, както и
приложение относно прегледа на действащите вътрешни правила и
нуждата от актуализация на част от тях, както и нуждата от
разработване на нови.
Докладът за годишната оценка на съществените рискове е
предшестващ като годишен доклад на предстоящия годишен доклад,
който е предназначен за Министерство на финансите заедно с
попълване на годишния въпросник относно финансовото управление
и контрол в държавните предприятия.
Комисията е действала съгласно действащите вътрешни
правила. Това са Вътрешните правила за системите за финансово
управление и контрол, както и Стратегията за управление на риска,
като разглежданите рискове обхващат всички дейности съгласно
правилата, а именно: философия и стил на управление, управленски
методи и контрол, човешки ресурси и командировки, външни
регулаторни фактори, финансов фактор, надеждност и сигурност на
информацията, служебна информация и електронен обмен на
информацията.
Годишната оценка, която е сметната относно риск-регистъра,
съгласно скалата по вътрешните правила това е среден риск при
възникване на годишните рискове, както и последващия намален, с
нисък риск – от 0,95. Комисията е имала предвид, че предходната
година сме провели два вида избори и възникналите съществени
рискове

относно

тези

избирателна комисия.

стратегически

цели

на

Централната
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Докладът е с вх. № ЦИК-00-107 с Приложение І – попълнен
риск-регистър, и Приложение ІІ – списък от действащите правила,
както и нуждата от актуализиране на някои от тях – те са изброени.
Част от правилата, които имат нужда от актуализация, в момента се
разработват, както и те подлежат на обсъждане в работни групи, за
да можем своевременно да ги приемем.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
нека да се запознаем с доклада.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, съгласно вътрешните
правила за финансово управление и контрол в началото на годината
директор „Администрация“ предлага проект за стратегически
годишен план за следващата година, който следва да се одобри от
комисията и на база на него да се попълва риск-регистъра съгласно
формата, който е одобрен във вътрешните правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Други бележки към обсъждания доклад на комисията?
А т. 9 „Одитна пътека – лекарствени медикаменти“?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: това е в по-далечен план по
Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По т. 4 предлагам да
отпадне „разпореждане с имоти – държавна собственост“. Не бихме
могли според мен да се разпореждаме с държавна собственост –
придобиване и управление. Това е във „Вътрешни правила, които
могат да бъдат разработени“ – т. 4. Да отпадне само думата
„разпореждане“.
Питането ми е: това са правила, които могат да бъдат
разработени или които следва да бъдат разработени? Предишният
раздел се нарича: „Вътрешни правила, които следва да се
актуализират“, а другото е „могат да бъдат разработени“.
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Разбираме, че първата част са готови и трябва да се довършат,
втората част ги има, но трябва да се осъвременят, следва трета часткоито са препоръчителни.
Моля, колеги, вижте последните правила.
Има думата колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка с Приложение ІІ,
уважаеми колеги, което обсъждаме в момента, по последния раздел
„Вътрешни правила, които могат да бъдат разработени“, изказвам
мнение, че позиция от 1 до 2 – със сигурност, за 3 и 4 не съм
сигурен, но от 1 до 2 следва да бъдат не в препоръчителен порядък, а
следва да бъде задължителна и да бъдат обособени дори като
отделен раздел правила, които следва да бъдат разработени. И към
тази група от 1 до 2 – Етичен кодекс и Правила за проверка на
декларации – към задължителните предлагам да се прибави и едно
задължение, което до 9 юли всяка администрация, която възлага
обществени поръчки, бидейки първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити, а именно изготвяне на вътрешни правила за
приложение на Закона за мерките срещу пране на пари. Срокът е до
9 юли. Има и такива вътрешни правила, които трябва да се утвърдят
по съответния специален закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги? Изказвания по доклада на комисията и по предложенията?
Комисията ни докладва и предлага на голямата комисия какви мерки
да се предприемат.
Има ли други предложения, колеги, изказвания? Не виждам.
Моля, колеги, гласуваме протоколно решение, с което да
одобрим доклада на комисията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщаме се на точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Господин Баханов, заповядайте, по т. 3 и т. 4.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
няколко идентични писма, само ще ви прочета входящите номера.
Те са постъпили в Централната избирателна комисия искания от
кметове на различни общини – да им разрешим отваряне на
запечатани помещения с оглед архивиране на изборни книжа и
материали от 2015 г.
Започвам с първото поред – МИ-14-8

от кмета на община

Петрич. Той желае да му бъде отворени запечатано помещение за І и
ІІ тур - 01.11 – 24.10.2015 г. и избори за кмет на кметство Долна
Крушица. Описва къде се намира архивът. Целта и за всичките е
извършване на експертиза на ценността на съхранение на
документи, определяне на книжата за постоянно съхраняване и
предаването им на постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“,
унищожаване на неценни книжа.
Писмата са, уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка
с моите инициали, с което им указваме – това са писма, а не
решения, тъй като достъпът до запечатаните помещения, определени
за съхранение на изборни книжа с цел тяхното предаване на
Държавна агенция „Архиви“ се осъществява на основание на т. 2.1
от Решение № 1244-МИ от 30.09 от 2019 г. на ЦИК със заповед на
кмета на общината, без да е необходимо разрешение на ЦИК.
Написал съм какви действия трябва да извършат. Първото е,
както ви казах, за община Петрич – изпращаме предложението или

22
да изпратим такова писмо. Следващото идентично писмо е от
община Банско с вх. № МИ-14-14 от 18.02.2020 г. Същото писмо
предлагам да им изпратим – че по Решение № 1244 следва да
извършат предаването.
Следващото е до господин Арбен Мименов, кмет на община
Сатовча, област Благоевград, с вх. № МИ- 14-9 от 14.02.2020 г. Да
се изпрати същото писмо.
Следващото е с вх. №МИ-14-10 от 14.02.2020 г. от кмета на
община Струмяни, които също желаят да архивират и им изпращаме
първо в същото писмо и от Нуредин Кафелов, кмет на община
Якоруда със същата просба да Централната избирателна комисия –
да им дадем решение за отваряне на запечатано помещение. Отново
им отговаряме, че следва да се довърши по реда на наше решение
№ 1244 – МИ от 30.09 г.2019 г. и вх. № МИ-14-13 от 18.02.2020 г.
Предлагам ан блок да ги гласуваме, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, изпращането на писма на изброените общини.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова);
против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите, уважаема

госпожо

председател, да ви докладвам, уважаеми колеги, постъпило до
председателя на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-09-3
от 31.01.2020 г. писмо от Бюрото по защита при главния прокурор
на Република България по отношение на едно лице – дали са налице
обстоятелствата по чл. 153, ал. 3, т. 5 от Закона за МВР, а именно
несъвместимост със службата в МВР и е описано кога е налице.
Имаше гласувано писмо с протоколно решение на Централната
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избирателна комисия, с което изпратихме до

господин Ивайло

Филипов, "Информационно обслужване" АД , да се направи справка
по отношение на това лице дали същото е президент, вицепрезидент,
народен представител, член на Европейския парламент, кмет или
общински съветник и с вх. № МИ-00-5 от 14.02.2020 г. е
пристигнало писмо, подписано от И. Г. от "Информационно
обслужване" АД, с което ни уведомява, че в резултат на
извършената проверка е установено, че посоченото лице не е била
кандидат в последните избори за президент и вицепрезидент на
Републиката, в последните избори за народни представители и
членове на Европейски парламент и в последващите избори – за
кмет на общински съвет и съответно не е бил избран за нито една от
изброените изборни длъжности.
Така че ви предлагам писмо в тази връзка до прокуратурата
на Република България, Бюрото по защита при главния прокурор.
Предлагам да им препратим изпратеното до нас писмо от
"Информационно обслужване" АД, като доказателство за не наличие
на съвместимост по отношение на това лице.
Това е предложението ми. Текстът е стандартен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към следващата точка – точка седма – от
дневния ред:
7. Разни.
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Госпожо Стефанова, имате думата, моля.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
взето протоколно решение за одобрение стартирането на процедура
за главен експерт ИКТ, направихме на 18.02.2020 г. корекция в
длъжностната характеристика и в обявата. Моля, да вземе
протоколно решение за промяна и в щатното разписание, като
промяната е „минимална изискуема образователна степен“ да бъде
бакалавър за длъжността главен експерт информационни и
комуникационни технологии, считано от 18.02.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги. Това е следствие на предишното наше протоколно решение
спрямо изискванията към лицето, което ще заеме длъжността ITспециалист. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно решение,
с което да одобрим предложената промяна в щатното разписание в
частта, досежно степента на образование.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, съгласно вътрешните
правила за процедура по подбор на длъжности в ЦИК, както и с
наше взето решение за стартиране на процедурата, имаме
предложения от два ежедневника – „24 часа“ и „168 часа“ (в. „Труд“)
– за публикуване на обявата.
Моля за одобрение на разхода за „Труд – медия“ за 15 дни от
315 лв. с ДДС, а за „24 часа“ разходът е 306 лв. без ДДС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение да одобрим
тези разходи за публикуване на обявата за конкурса. Гласуваме
едновременно и за двете медии, колеги – общо одобрение. Обявата е
една и съща.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-04-01-4 от
18.02.2020 г. сме получили писмо от Министерството на външните
работи, с което ни прилагат грама, в която имаме покана от ОССЕ за
изпращане на 20 дългосрочни наблюдатели за парламентарните
избори в Република Северна Македония на 12 април 2020 г. Срокът
за заявяване е 21 февруари.
Предлагам грамата да бъде изпратена на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги.
Моля, колеги, процедура по гласуване на направеното
предложение – с протоколно решение да изпратим поканата за
дългосрочни наблюдатели до Обществения съвет към ЦИК.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-23 сме
получили покана от Централната избирателна комисия на Грузия,
която ни кани на годишна среща на органите за управление и
провеждане на избори, която ще се проведе на 26 и 27 март.
Събитието е „Десет години ретроспекция, предизвикателства,
постижения и какво ни предстои“.
Конференцията

е

организирана

със

съдействието

и

финансовата подкрепа на Международен център за парламентарни
изследвания, както и Международната фондация за избирателни
системи. Поканата е за периода на конференцията, като разходите за
три нощувки се поемат от Централната избирателна комисия на
Грузия, а участниците си поемат разходите за самолетни билети до
Грузия.
Предлагам го за запознаване и в следващо заседание колеги,
които изявяват желание, ще го върна отново на доклад, за да знаем
какво да отговорим.
Колеги, с вх. № ЦИК-07-28 от 18.02.2020 г. сме получили
покана от Комитета на глобалното партньорство за образование.
Това е организация, която се намира в Съединените американски
щати. Те ни канят на международна конференция на тема
„Образование за жени, сексуално малтретиране на деца и тяхното
изоставяне“. Конференцията ще се проведе във Вашингтон между 23
и 26 март, като ни казват, че господин Шантал Никот, член на тази
организация, е препоръчал те да се свържат с нас и да отправят
предложението за взимане на участие на Централната избирателна
комисия на България в тази конференция.
Отново го докладвам за запознаване. Ако някой от членовете
изявява желание, може да се запознае във вътрешната мрежа, както
и чрез онлайн сайта на тази организация. За следващото заседание
ще предложа действия по поканата.
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Колеги, с вх. № ЦИК-07-31 от днес сме получили покана от
Централната избирателна комисия на Украйна, която ни кани да
вземем

участие

в

международна конференция

„Изборите

в

дигиталната ера“. Конференцията ще се състои между 23 и 24 март в
Киев, като към писмото има и приложена програма с детайлните
панели относно програмата.
Моля да се запознаете и, ако някой от членовете изявява
желание да присъства на конференцията, да се заяви, за да може
отново да върна на доклад поканата. Трябва да уведомим комисията
на Украйна до 02.03.2020 г.
От IFES – това е Международната фондация за избирателни
системи - са ни изпратили анализ на избирателната правна рамка на
Либия след конституционната реформа до изборите. Това е с вх. №
ЦИК-07-30 от 19.02.2020 г. Към нея има онлайн анализа и доклада
на тази фондация.
Ако някой проявява интерес към доклада, моля да се
запознаете онлайн с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Дюкенджиева,
имате думата.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание с вх. № ЦИК-05-18 е качен
един протокол от проведена вчера среща между представителите на
одитния екип на Сметната палата и от страна на Централната
избирателна комисия на срещата присъстваха госпожа Стоева –
председател на ЦИК, госпожа Йосифова и аз като заместникпредседатели и госпожа Гергана Младенова - главен счетоводител,
и Красимира Манолова – директор на Дирекция.
На самата среща бяха обсъдени целите на одита, който ще
изпълнява Сметната палата и съответно обхвата на задачите, като
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той обхваща област разходи по бюджета и област обществени
поръчки. Запознати сме какво ще извършва Сметната палата. Те
благодариха за съдействието. До този момент всичко, което е
поискано,

е

предоставено.

Всъщност

единственото,

което

Централната избирателна комисия има като ангажимент на този
етап, е да осигури достъп до помещенията, до документацията на
ЦИК и съответно да им окажем съдействие. Представителите на
Сметната палата ни благодариха за съдействието.
Така че, колеги, докладвам за сведение на ЦИК този протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колега

Войнов,

заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, във връзка с Решение
№ 111 от 31.01.2020 г. на Административен съд – Варна, което
отменя Решение № 1619-ЗДОИ от 02.11.2019 г. на Централната
избирателна комисия и задължава комисията да предостави достъп
до исканата обществена информация.
Комисията, създадена с протоколно решение от 26.10.2019 г.
предлага да бъде изпратено писмо до "Информационно обслужване"
АД с молба да ни предоставят информация по зададените от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
въпроси. Писмото се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали и в него са включени всички въпроси, с изключение на
техническите условия по т. 2 така, както е решението на съда.
Моля да се запознаете и ако няма възражения, да бъде
гласувано предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложеното писмо от

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

виждате

господин Войнов. Продължава нашето

отговаряне до СОПА.
Имате думата, колега Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам в първия абзац, там, където
коментираме решението на Административен съд – Варна, да бъде
„в изпълнение на влязлото в сила решение № 111 и постановено по
еди-кое си административно дело“, защото така няма яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По-добре е да отпадне. В
крайна сметка ние искаме информация за нашите нужди.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да отпадне „решението на съда“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние искаме информация
за нашите нужди и след това ще отговорим надлежно.
Други бележки към проекта за писмо? Има ли други корекции
към проекта за писмо, колеги.
Ако няма други бележки, колеги, моля, процедура по
гласуване на предложеното писмо до "Информационно обслужване"
АД с направените корекции.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Войнов, за следващ доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.№ ЦИК03-65 от 20.02.2020 г. Писмото е от И. В. от Глобъл Адвайзърс и с
него ни информира, че във връзка с междинната оценка на
Оперативна програма „Добро управление“ днес в 14,30 ч.
организира

среща

с

представителя

"Електронно управление" госпожа М. Ц.

на

Държавна
На тази

агенция
среща се

обсъдят изпълнението на проекта, изграждане и внедряване на
система за дистанционно електронно гласуване. С писмото ни
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уведомяват, че биха искали да поканят госпожа Красимира
Манолова да участва в срещата.
Искам да припомня, че на 06.02.2020 г. докладвах писмо от
И. В., с което тя уведомяваше, че предстои такава среща между
Глобъл Адвайзърс и Държавна агенция "Електронно управление".
Тогава ЦИК прие, че срещата между Глобъл Адвайзърс и Държавна
агенция "Електронно управление" не ни касае и прие писмото за
сведение.
Ако прецените, това писмо също би следвало да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има
ли, колеги? Не виждам.
Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последно докладвам писмо с вх. № МИ-007 от 19.02.2020 г. Писмото е от "Информационно обслужване" АД и
с него ни информират, че във връзка с нашето писмо, което на
предишното заседание им изпратихме относно заличаването на
лични данни на петима технически сътрудници на РИК – Кърджали,
публикувани в Протокол № 22 от 22 май 2019 г., ни информират, че
са заличени данните.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от финансовия инспектор. То е с вх. № ЦИК-04-1-7 от
19.02.2020 г. Моля да го видите във вътрешната мрежа. То е с
посочени документи, които следва да се представят в срок до
25.02.2020 г. Ще бъде възложено изпълнението в срок, както винаги
досега.
Ръководителят на одитния екип изпраща писмо с вх. № ЦИК06-17 от 18.02.2020 г. с искане да бъде предоставена попълнена
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справка в два екземпляра за присъствени дни през 2017 – 2018 г. на
председателя на Централната избирателна комисия. Също подробно
ще се запозная и отново ще се възложи за изпълнение в срок. Може
би дори и с допълнителна информация в случай, че е необходимо.
Постъпило е писмо от кмета на община Хаджидимово с
искане за получаване на достъп до запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали, с цел обработка, експертиза
и предаване на Държавен архив – гр. Благоевград, на документи от
изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. В
помещението се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените последни местни избори.
Предлагам ви с писмо да ги уведомим, че съгласно Решение
№ 1244 на Централната избирателна комисия е наличие на
основание за отваряне на запечатаното помещение с цел предаване
на Държавен архив при спазване на изискванията както на Изборния
кодекс, решенията на ЦИК, така и на Закона за Националния
архивен фонд, подзаконовите нормативни актове и указанията на
Държавен архив.
Моля да го гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите
си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
извършвана ревизия в община Поморие от Териториално поделение
на НОИ – гр. Бургас, директор на дирекция в администрацията на
община Поморие ни поставя въпрос с искане за съдействие по

32
отношение на възнагражденията на членовете на секционните
избирателни комисии. Те ни уведомяват, че е отчетено при
ревизията, че не е спазено изискването за праговете на размерите на
възнаграждения по отделни професии съгласно Приложение 1 към
Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. или за съответната година,
когато е имало избори.
Ако си спомняте, такова писмо бяхме получили и от община
Руен по време на изборите. Проверка в Деловодството показа, че на
27-ми сме отговорили. Когато Централната избирателна комисия
определя

възнагражденията

с

методика,

на

основание

свое

правомощие по чл. 57, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс нямаме
задължение да се съобразяваме с прагове, тъй като е специфична
дейността. Тя не може да бъде приравнена на съответните професии
по това приложение.
В този смисъл ви предлагам – проектът на писмо е във
вътрешната мрежа – да изпратим писмо. То неправилно е
адресирано до ОИК – Поморие, а трябва да е до Община Поморие,
писмо, в което да кажем точно това, че при определяне на
възнагражденията Централната избирателна комисия няма предвид
праговете на съответните професии по Приложение № 1 към Закона
за бюджета на ДОО.
Решенията за определяне на възнагражденията на РИК, ОИК,
СИК в периода от 2016 – 2019 г. с методиките са публикувани на
страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

моля,

процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам отново на
доклад писмо от ръководителя на одитния екип на Сметната палата
до Централната избирателна комисия с копие до председателя с вх.
№ ЦИК-05-16. Намира се във вътрешната мрежа от днешна дата.
Обсъдено е и на работна група. В това писмо с оглед на статута на
комисията като първостепенен разпоредител с бюджет със седалище
гр. София, е предвидено в чл. 53 заседанията на Централната
избирателна комисия да се свикват от председателя или от наймалко 1/3 от членовете и заседанията се ръководят от председателя.
Централната избирателна комисия се произнася с решение
със съответното мнозинство, когато са законни заседанията при
кворум, определен също в закона. На основание чл. 48, ал. 3 от
Изборния кодекс е приет Правилникът за организацията на
дейността на Централната избирателна комисия, структурата и
функциите на нейната администрация. В този правилник, който е
обнародван съгласно закона в "Държавен вестник", е доуреден
подробно както статутът на Централната избирателна комисия, така
са посочени и правомощия на председателя на Централната
избирателна комисия в чл. 6, ал. 1 от Правилника.
Съгласно определеното с правилника председателят да
представлява комисията, има предвидено такова правомощие и в
Изборния кодекс. В Правилника продължаваме с организиране и
ръководство на дейността на комисията с малко по-подробна
регламентация. Разбира се, законово предвидените случаи на
заместване при отсъствие на председателя, са уредени и в
правилника.
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В писмото е засегнат и начинът на подписване на решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция – от
председател и секретар.
В чл. 9 от правилника е предвидено, че членовете на
комисията са равнопоставени и осъществяват дейността си
съобразно законите и решенията на комисията. В тази връзка се
поставят няколко въпроса, свързани с прилагането на определени
закони по изпълнението на държавния бюджет, свързани с
фискалната дисциплина и в общи линии въпросите са насочени към
това да се изясни как кореспондират правомощията и уредбата в
закона и регламентираните в чл. 6 от правилника правомощия на
председателя на Централната избирателна комисия с други
нормативни актове като Закона за публичните финанси – чл. 11, чл.
100, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 3 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, включително и съгласно дефиницията
на работодател по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда. В § 1 имаме и друга точка, която определя какво е
и ръководство на организация, включително и чл. 5 и 6 от Наредбата
за служебните командировки и специализации в чужбина.
Знаете, че тези въпроси стоят на вниманието на Централната
избирателна комисия от приемането на Изборния кодекс от 2014 г. и
конституирането на Централната избирателна комисия с мандат
2014 – 2019 г. В определените срокове с оглед и на необходимостта
много спешно, в много кратки срокове да се организират изборите за
членове на Европейски парламент през май 2014 г. и предстоящите
избори през 2014 г., тогава е приет правилник. Но независимо, че
подробното обсъждане е приключило с приемането на правилника,
тези въпроси продължават да стоят пред ЦИК, включително и с
оглед на практическата насоченост, с работата на Централната
избирателна комисия, затрудненията в определени случаи, които
изпитваме

с

оглед

на

затормозяването

на

дейността

при
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необходимост от решение на Централната избирателна комисия във
всички случаи, когато следва да се прилагат други нормативни
актове,

които

не

винаги

са

свързани

с

организацията

и

произвеждането на избори, както и национални референдуми.
Независимо от всичко Централната избирателна комисия с
оглед на законовата разпоредба и уредените правомощия на
председателя на Централната избирателна комисия към настоящия
момент приема – това е уредено и в правилника – че всички
правомощия, свързани с ръководството на дейността на Централната
избирателна комисия като юридическо лице, администрацията на
Централната избирателна комисия, изпълнението на всички закони,
един от най-важните закони във всяка държава, това е Законът за
държавния бюджет, фискалната политика, Кодекса на труда и
всички други, които имат отношение към дейността на Централната
избирателна комисия като държавен орган със своя администрация,
е, че комисията действа като колективен орган приема решенията
при спазване на изискванията за съответния кворум и мнозинство от
2/3.
Въз основа на тези решения председателят на Централната
избирателна комисия издава предвидените в специалните закони
актове –подписва трудови договори, издава заповеди и всичко
останало. Към настоящия момент това, около което се обединихме в
работната група, е да отговорим в този смисъл на ръководителя на
одитния екип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колега

Ивков,

заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам в първото изречение да
напишем, че статутът на ЦИК е уреден в чл. 46 и следващите,
защото наистина цялата глава касае статута на ЦИК. Да отпадне понататък изречението и да напишем „а на председателя на
Централната избирателна комисия в чл. 48, ал. 3“ – по памет го
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цитирам – „и в чл. 53, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс.“ След това да
кажем директно за чл. 6, ал. 1 от наредбата – да продължим по този
начин. Това е едното.
Да

отпадне

изречението

„Предвид

така

определените

функции и отговорности председателят не се явява работодател в
качеството на ръководител, а такъв се явява комисията, като
председателят привежда в изпълнение нейните решения.“ Какво
значение има дали е работодател? Според мен това трябва да
отпадне, освен ако няма директен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има директен въпрос за
приложението на Кодекса на труда.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, тогава да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други бележки,
колеги, други предложения към текста за отговор до Сметната
палата? Други изказвания, колеги? Допълнения към отговора?
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз считам, че това не е нужно
да го пишем в отговора, тъй като самата Сметна палата в писмото си
започва с чл. 46, чл. 53. Те знаят. Така че няма нужда сега това,
което те знаят, ние пак да им го повтаряме. А колегата Ивков беше
прочел само отговора. Писмото не беше качено във вътрешната
мрежа. Така че сега, ако прочете писмото, ще види, че те са наясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Докладчикът приема да отпадне този абзац.
Има ли други предложения, колеги? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на отговора с
направените корекции в днешното заседание.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
молба от

господин К. В., който е бивш член на Централната

избирателна комисия. Молбата му постъпи отдавна, но с оглед от
необходимостта от прекратяване на предишното ни заседание и
участието на членове на ЦИК в работата на работна група ви
докладвам сега да бъдат предоставени по два броя от бюлетините от
изборите за Европейски парламент и от местни избори 2019 г.
Аз ви предлагам да удовлетворим искането. Той наистина
разполага с пълна колекция на бюлетините от изборите в най-новата
история на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

И

така,

колеги,

процедура по гласуване на предложението на госпожа Солакова.
Много е хубаво да се предоставят материали на колеги, които четат
и проявяват интерес.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от канцеларията на президента с приложени заверени преписи
от Указ № 28 и Указ № 29 за насрочване на частични избори на 14

38
юни 2020 г. в кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, и
в кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол.
Получили сме препис от Решение № 100 от 14.02.2020 г. на
Министерския съвет за възлагане координация с ЦИК във връзка с
подготовката на изборите за Народно събрание.
Докладвам ви ги за сведение.
Получили сме писмо от председателя на Националния
статистически институт за данни за средната месечна работна
заплата по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор по месеци и за четвъртото тримесечие на 2019 г.
Докладвам го за сведение.
Заедно с това ви докладвам, че сме получили по електронната
поща и копие от заповедта на председателя на Народното събрание
за определяне на основното месечно възнаграждение, считано от
01.01.2020 г.
Също за сведение ви докладвам получена покана за участие в
семинар във връзка с годишно счетоводно и данъчно приключване
за 2019 г.

Може да се прецени от директора на Дирекция

„Администрация“ относно необходимостта.
От директора на Държавна агенция „Архиви“ – Дирекция
„Централен държавен архив“ сме получили писмо, че нямат
възражения по приетите Вътрешни правила за дейността на
учрежденския архив на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви, че сме получили писмо от община Велико
Търново

във

връзка

извънбюджетните

с

сметки

изпълнението
и

фондове

на

към

бюджетните
31.12.2019

г.

и
за

трансферите от ЦИК в размер на 2 251,69 лв. Те са отразени
съобразно счетоводните стандарти. Копие да се предостави на
счетоводството.
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Докладвам го за сведение на Централната избирателна
комисия.
Отново за сведение от община Бойница, от община Видин и
община Садово сме получили писма с приложени документи във
връзка с отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват
изборни книжа и материали от произведени избори с цел проверка,
обработка, експертиза и предаване на Териториално поделение на
Държавния архив.
За сведение на ЦИК докладвам информация от Милена
Радославова, главен юрисконсулт, за извършени справки в регистър
на населението „Национална база данни „Население“ към настояща
дата. За периода от 10 януари до 17 февруари има три постъпили
искания за извършване на справка в регистъра на населението – от
госпожа Таня Йосифова, госпожа Мария Бойкинова и

господин

Николай Николов, подробно описани. Приложена е и разпечатка и
от съответната система, както и информация за целите на
извършваната проверка.
Докладвам ви за сведение едно писмо за намерение, получено
в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли, колега
Солакова? Благодаря.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на този етап ви
докладвам само за сведение, че от Трето отделение на Върховния
административен съд ни е препратена молба по административно
дело № 4931/2019 г. за допълване на решението в частта относно
разноските, по която Централната избирателна комисия следва да
изрази становище в седмодневен срок.
Аз поемам ангажимента да подготвя такова становище и да ви
го внеса на следващо заседание. Ще бъде в рамките на срока.
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Принципно мога да кажа, че от проучването, което извърших,
молбата е процесуално допустима и основателна, но категорично
трябва да направим възражение за прекомерност на претендираните
разноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, разчитаме на Вас,
че ще направите становището и във вторник ще го разгледаме.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на
предходното заседание – на 18.02.2020 г. ви докладвах едно искане
за възнаграждение за дежурство и заседание на Общинска
избирателна комисия – Ветово. Приехме протоколно решение.
Дежурството е на 31.01.2020 г. Така са заявили със своето искане.
Докладвал съм го на 31.01.2020 г. Искането е с вх. № МИ-27-63 от
04.02.2020 г. Но в справката, която е издадена въз основа на нашето
протоколно решение за утвърждаване на разхода, е вписано, че
дежурството се е състояло на 22.01.2020 г.
Тъй като справката вече е подписана от председателя и
секретаря на Централната избирателна комисия, подпечатана, моля
за протоколно решение в издадената справка да се извърши
корекция – вместо „22.01.2020 г.“ да се запише „31.01.2020 г.“ като
дата на дежурството.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с което
да се отстрани допуснатата техническа грешка в справката.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова); против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието.
Следващото заседание насрочвам на 25.02.2020 г., вторник,
от 10,00 ч., колеги.
(Закрито в 13,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

