ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 584
На 16 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Докладва: Иванка Грозева
2. Проект на решение относно определяне възнагражденията
на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум.
Докладва: Иванка Грозева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Метин Сюлейман,
Ивайло Ивков
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Росица Матева,
Камелия Нейкова,
Иванка Грозева,
Севинч Солакова,
Владимир Пенев,
Таня Цанева,
Ивилина Алексиева
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Метин Сюлейман,
Таня Цанева,
Мария Бойкинова,
Бойчо Арнаудов
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6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова–Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАЩИ: Александър Андреев, Мария Мусорлиева,
Георги Баханов, Катя Иванова, Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия.
Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на комисията на 16 ноември 2017 г.
Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Докладчик: госпожа Иванка Грозева.
2. Проект на решение относно определяне възнагражденията
на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум.
Отново докладчик е госпожа Иванка Грозева.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладчик е господин Метин Сюлейман.
4. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Росица
Матева, госпожа Камелия Нейкова, госпожа Иванка Грозева,
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госпожа Севинч Солакова, господин Владимир Пенев, госпожа Таня
Цанева и аз.
5. Доклади относно постановления на прокуратури – от
миналото заседание, с докладчици Метин Сюлейман, госпожа Таня
Цанева, госпожа Мария Бойкинова и господин Бойчо Арнаудов.
6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да бъда включен в точка трета –
искания за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Ивков.
Други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, по обективни причини от днешното заседание
отсъстват:

госпожа Мусорлиева,

господин Андреев,

господин

Баханов, госпожа Сидерова и госпожа Иванова.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, в папка с моите инициали от днешна дата с
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номера на проекти № 11560, 11561 и 11562 са качени писма, които
сме подготвили и ви предлагам да гласуваме да бъдат изпратени до
госпожа Мария Габриел, до господин Румен Радев – президент на
Република България и до господин Томислав Дончев.
Моля да ги погледнете и, ако не възразявате или нямате
корекции по теста, да гласуваме тяхното изпращане. Текстовете са
абсолютно идентични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за
запознаване.
ТАНЯ
ЦАНЕВА:
В
първото
изречение
„26-та
конференция….“
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Къде точно да бъде добавено?
ТАНЯ ЦАНЕВА: „Откриването на 26-та международна
конференция….“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е изречение
първо, ред – пети.
Колеги, подлагам ан блок на гласуване тези три писма.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложенията се приемат.
Моля, продължете, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Понеже сме на тема
„писма“, това също касае АСЕЕЕО. Качено е под № „Скъпи гости –
БГ“. Това също е едно кратко писъмце до всички участници, с което
предлагам да им бъдат изпратени и предоставени снимките и да ги
уведомим, че могат да изгледат записа на конференцията така, както
и била проведена. Дадени са линкове и снимки.
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Ако сте съгласни, да гласуваме текста на това обръщение и
съответно да им изпратим линковете със снимки и краткия
видеофилм от конференцията. Видеофилмът, колеги, се намира найотгоре. Пише „АСЕЕЕО – видео“. Предоставен ни е от фирмата,
която наехме – „Меркурий“ и е входиран с вх. № ЦИК-07-55 с
индекс 72 от 15.11.2017 г. Можете да го изгледате. Той е кратък и
според мен е обхванал абсолютно всички говорители и най-важните
моменти от двата дни на проведената конференция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам това предложение на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
И,
госпожо Грозева, в допълнение, за да завършим
процедурата, току що гласувахме изпращането на това писмо по
електронна поща, но естествено, колеги, на английски и на руски
език.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-691/1 от дата
15.11.2017 г. е постъпило писмо, което е качено във вътрешната
мрежа с днешна дата. То касае договор, който ние сме подписали и
утвърдили с фирмата „СЕГ Инвест сервисиз“, която ни предостави
техническото оборудване, както и техническите услуги.
Поради необходимост в двата дни на конференцията ние да
поискаме допълнителни услуги, извън тези, които бяха уговорени в
договора, се наложи лека корекция в цената, поради което има анекс,
който е извън този номер и ще го намерите „Анекс № 1 към Договор
„СЕК“. Оказа се, че сцената не е достатъчно добре осветена,
трябваше да се монтират допълнителни осветителни тела,
допълнителни микрофони.

6
Отделно от това в цената, която ни бяха предоставили, не
бяха включени цветните и белите копия, които централата и офисът
на АСЕЕЕО, който им бяхме предоставили, беше направил. Ние не
знаехме точно на колко възлизат.
Поради това ви моля да се запознаете с анекса и съответно да
възложим на председателя и на главния счетоводител да подпишат
новия анекс, тъй като договорът вече беше подписан, който анекс
предоставям на вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Около 1000 лв. е разликата или около
500 евро. Иначе в офертата 51122 са добавени точки – сега ще ви
кажа, за да сте добре информирани – т. 7 и 8, където фактически са
допълнителните услуги, които сме поискали и са ни били
предоставени от фирмата, поради недостатъчно осветената сцена.
Това е допълнително оборудване: осветление на сцена за два дни –
240 евро, за един ден обаче са калкулирали 120 евро, допълнително
наето оборудване – дискусионен микрофон „Bosch“ – 60 евро,
допълнително черно-бяло копие – 0,5 евроцента без ДДС – 646
копия, 32,3 евро и допълнително цветни копия по 0,12 евро без ДДС
– 191,64 евро или общо – малко повече от 500 евро. Не съм ги
смятала, но около 1000 лв. е завишението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, има ли коментари, предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева); против – 3 (Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Цветозар
Томов).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

7
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-55 с индекси
71 и 75 е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
днешна дата писмо, а има и превод. Преводът е под № 75. Това е
благодарствено писмо о господин Нани Теламио – представител,
който е загубил своя iPad. Ние го намерихме в рейса, където същият
е бил изпуснат. Това е кореспонденцията с него. Предлагам да
възложим на администрацията и да поемем разходите по
изплащането на iPad до адреса, който ни е посочил господин Нани
Теламио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, само за ваше сведение
докладвам вх. № 07-55/72 от 15.11.2017 г. Най-отгоре във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качено видеото.
Докладвах го за запознаване.
Снимките са качени също във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали с вх. № ЦИК-004.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, позволете ми свързан доклад.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с вх. №
ЦИК-07-55/74 от 15.11.2017 г. сме получили благодарствено писмо
от госпожа Валдете Дака – председател на Централната избирателна
комисия на Косово. С това писмо госпожа Дака от името на
Централната избирателна комисия на Косово благодари за доброто
посрещане в София. Казва, че великолепно са си изкарали в София и
намират конференцията много полезна, интересна и приятна.
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Конференцията е била чудесна възможност да се дискутират
основни въпроси, които са в темата на конференцията и да се
осъществи среща с други колеги, които са свързани с управлението
на избори.
В заключение госпожа Дака ни пожелава успех и се надява
ползотворното добро сътрудничество между двете комисии да
продължи.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект
на решение
относно определяне на
възнагражденията на ОИК и СИК за произвеждане на местен
референдум.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешна дата е качен проект за
решение относно възнаграждението на членовете на ОИК и СИК за
произвеждане на местен референдум на територията на община
Генерал Тошево, област Добрич на 17 декември 2017 г. Номерът на
проекта е № 4892.
Обръщам внимание относно първа точка, където ще видите
два вида предложение за еднократно възнаграждение за членовете
на Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево. Имала съм
предвид минималната работна заплата. Става въпрос за еднократно
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, докато администрацията го публикува във вътрешната
мрежа, нека преминем към точка трета от дневния ред.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно
възнаграждения на ОИК.

искания

за

изплащане

на
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Първи докладчик е
господин Сюлейман. Заповядайте,
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви. Уважаеми колеги, с вх.
№ МИ-27-195 от 13.11.2017 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане за заплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Велики Преслав, за проведено заседание на 08.11.2017 г.
Първоначално искането е получено по електронната поща на
ЦИК на 09.11.2017 г. Заседанието е проведено на основание наше
Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., Раздел I, т. 3.1, буква „в“, като
на това заседание предсрочна са прекратени пълномощията на кмета
на кметство Кочово на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА.
Присъствали са десет члена на комисията, в това число
председател, заместник-председател и осем члена. Към искането е
приложен протокол от проведеното заседание, взетото решение,
заверени копия от писмо на председателя на Общинския съвет до
Общинската избирателна комисия, както и заверено копие от
препис-извлечение от акт за смърт на починалия кмет на с. Кочово.
Към искането е приложен контролен лист за предварителен
контрол, както и счетоводна справка за размера на исканите
възнаграждения.
С оглед на това, уважаеми колеги, предлагам да вземем
решение, с което да одобрим изплащането на възнагражденията на
членовете на ОИК – Велики Преслав, за проведеното заседание на
08.11.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
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Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е

господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-27-194 от
09.11.2017 г. Това е преписка, която съдържа искане за изплащане на
възнаграждения за членовете на ОИК – Съединение, участвали в
дежурства на 05.10.2017 г, 18.10.2017 г. и 23.10.2017 г.
Преписката е минала през контрола и има и счетоводна
справка.
Основанието за искането е, че са се подготвили и са се явили
на заседание на Административен съд – Пловдив.
Това са три дежурства. Обаче това дело, доколкото си
спомням, е по жалба на Кацарски. То е за прекратяването на
пълномощията на кмета – тези дълга преписка, която имаха и с
Централната избирателна комисия – и без да са приложили и
протоколи от заседанието, аз считам, че има основание да се изплати
възнаграждение в общ размер на 386 лв., защото е нормално те да си
подготвят заседанието и документите – единия път, другия път са се
явили на заседание и предполагам, че третото дежурство е във
връзка с писмено становище, за което им е даден срок.
С оглед казуса аз намирам за основателно искането и че
следва да им се изплати възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщаме се към точка втора от дневния ред:
2. Проект

на

решение

относно

определяне

възнагражденията на ОИК и СИК за произвеждане на местен
референдум.
Вече е публикуван проектът на решение.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Номерът на проекта е 4892 и е
озаглавен „Възнаграждения ОИК – Генерал Тошево“.
Господин Христов в предходно заседание ни докладва поща,
пристигнала от Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево, с
която е изпратено решението на Общинския съвет за провеждането
на местен референдум, а именно то е под № 9-21 от 01.11.2017 г.
А с днешна дата – мисля, че пак в папка с инициалите на
господин Христов трябва да е качено – с вх. № МИ-15-389 от
16.11.2017 г. Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево, ни
моли да им определим възнагражденията.
Запознахте се с проекта. Община Генерал Тошево има 49
секции и затова съм предложила на вашето внимание, имайки
предвид, че минималната работна заплата към настоящия момент е
460 лв., тези възнаграждения, които са в дясно. Ако комисията
прецени, ви предлагам да утвърдим с това решение тези
възнаграждения, а именно: 460 лв. за председател, за секретар и
заместник-председател по 430 лв. и за член – 400 лв., като
еднократно възнаграждение. По-надолу вече не са променени
възнагражденията на секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имахме един проблем с един кмет, който
не искаше да плаща. Може би да запишем още едно изречение, че
„възнагражденията са били за сметка и се изплащат въз основа….“
на еди що си, еди що си. Може би е добре да влезе такова изречение,
защото кметът оспорваше.
Казвам, да избягваме излишни проблемчета. Може би е добре
да се каже кой плаща, въз основа на какви документи плаща и да
свършваме с тази история глобално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение
ведно с допълнението в т. 4.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4916-МР.
С това изчерпахме точка втора.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-659/7 от 14.11.2017 г., като това всъщност е разменена
кореспонденция по електронните пощи от ръководителя на екипа от
страна на Държавната агенция за електронно управление по
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съвместния ни проект, съдържащ потвърждение за среща, за която
ние изпратихме писмо с обоснован отказ.
Докладвам го за сведение.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК- 00-723 от 16.11.2017 г.
Това е отново разменена кореспонденция между екипите по проекта
с Държавна агенция за електронно управление, като господин Явор
Димитров, който е главен експерт в отдел „Управление на проекти“
към съответната дирекция в агенцията, сочи, че утре, на 17.11.2017
г. от 14,30 ч. в съответната зала ще се проведе среща на екипа за
управление и изпълнение на проекта, като целта е да се обсъдят
дейностите на всеки от екипа по подаването на технически отчети
към управляващия орган.
Предлагам

госпожа Манолова и

госпожа Тихолова да

участват като част от екипа в тази среща и след това да запознаят,
каквато е практиката, комисията с дискусиите от срещата и
съответно да настояват да постъпи и протоколът в Централната
избирателна комисия.
Това ви го докладвам за сведение.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-184/2 от 15.11.2017 г. и
вх. № ЦИК-07-184/3 от 16.11.2017 г., като това са писма, получени
по електронната поща в Централната избирателна комисия от
Индийската избирателна комисия и съдържат информация по
предходен мой доклад относно обучителен курс, който ще се
проведе в периода 8 – 19 януари 2018 г. и 5 – 16 март 2018 г. под
егидата на правителството на Индия по съответната програма в
Международния институт на Индия за демокрация и управление на
избори.
Докладвах ви го на предходно заседание с възлагане на
администрацията на провери цялата относима информация и
съответно да предприеме действия по събиране на информация с
оглед

информиране

на

Централната

избирателна

комисия.
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Кандидатите следва да са между 25 и 45 години, да имат работни
познания по английски език, като всички разходи по настаняване и
разходи за билети са за сметка на правителството на Индия.
Съответно,

по

възлагане,

госпожа

Манолова

предприе

необходимите действия.
Двата курса са идентични по своето съдържание, като изцяло
разходите се поемат, както казах, от индийското правителство. Те са
в областта на развитието на изборното управление, като ще
съдържат обучение по отношение на регистрацията на избирателите,
обучението на избирателите, планирането на избори, изборни
кампании, мониторинга на избори, наблюдение на избори, а също
така състав, поведение на избирателни секции.
Програмата, която е за самите курсове, е в папка с моите
инициали. Съгласувано с председателя и след проведени разговори с
колегите, които са в тази възрастова група и имат познания по
английски език, мисля, че с всички сме обсъдили, ви предлагам да
гласуваме да излъчим от Централната избирателна комисия
представители, които ще участват в това обучение.
Пропуснах да кажа, че освен че се поемат абсолютно всички
разходи, всеки един курс може да съдържа до четирима
представители н Централната избирателна комисия в случая, като
предлагам в зависимост от възможностите за организация – дали е за
януари, дали е за март месец, с оглед времето – да гласуваме
госпожа Стефанова, госпожа Алексиева, аз също имам желание да
участвам в този курс. Четиридесет и пет години е възрастовото
ограничение. Ако някой друг колега сме пропуснали…. Господин
Райков не беше взел решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, аз ще имам възможност да взема участие през март, не през
януари.
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Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение
плюс господин Райков.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Уважаеми

колеги, докладвам ви

информация от юрисконсулт Милена Радославова и от експерт ИКТ
Веселина Тихолова с вх. № ЦИК-09-201 от 14.11.2017 г. за отчета,
който те правят всеки месец за ползването и извършването на
справки в регистъра на Национална база данни „Население“. За
периода не сме поискали и съответно не са извършени справки.
Докладвам го за сведение.
Ще ви помоля във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали да се запознаете със заявление, което е постъпило в ЦИК
с вх. № ЦИК-00-719 от 14.11.2017 г., което е подадено от Христо
Иванов

като

председател

на

Движение

„Да,

България“

–

Политическа партия.
С това заявление се иска на основание чл. 25, ал. 1 от Закона
за достъп до обществена информация следната информация:
създадено ли е специализирано звено за техническо осигуряване и
технически контрол на дистанционното електронно гласуване; с
каква численост е звеното и, ако не е създадено, с каква численост се
предвижда да бъде; какви са планираните етапи и срокове за
изпълнението им за въвеждане на дистанционно електронно
гласуване; какви са разчетите за необходимите средства за
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осъществяване на дистанционното електронно гласуване извън
средствата по Оперативна програма „Добро управление“.
Предпочитаната форма от господин Иванов за предоставяне
на достъп до исканата информация е копие на документи,
предоставени по електронен път, на електронна поща, посочена в
заявлението.
Изчетох ви въпросите, защото аз лично смятам, че част от тях
не представляват искана информация по Закона за достъп до
обществена информация, тъй като отговорът на един от въпросите
например се съдържа в Изборния кодекс. Но, така или иначе,
единият от въпросите, мисля, че би следвало да бъде препратен към
държавната агенция. Но мисля, че би следвало да съставим комисия,
така, както е предвидено в закона, която да разгледа внимателно
въпросите, да ни предложи отговори на тях и решение и тогава вече
Централната избирателна комисия да вземе своето информирано
решение.
Предлагам

в

комисията

да

бъдат

юрисконсултите

Радославова и Желязков и мисля и Веселина Тихолова като експерт
информационни и комуникационни технологии и Красимира
Манолова като директор на Дирекция „Администрация“, която също
е експерт към проекта, в който имаме партньорски отношения с
Държавната агенция, и аз като докладчик. Пет човека мисля, че са
предостатъчни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги?
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви моля да се запознаете,
отново в папката с моите инициали, със следните писма с вх. №
ЦИК-00-721, № ЦИК-00-721/1 и съответно №ЦИК-00-721/2 от
15.11.2017 г. Те са от "Информационно обслужване" АД. Част от тях
ви изпратихме вчера по електронна поща с цел оперативност и
бързина и едновременно с това ви моля писмото, което вчера
одобрихме по пощата и по телефона със съгласуване, което е с №
ЦИК-00-722 – има го във вътрешната мрежа – и изпратихме до
"Информационно обслужване" АД с последващо гласуване да бъде
одобрено. Запознайте се с въпросите, които задава "Информационно
обслужване" АД.
Предлагам работната група, която сформирахме, да ги обсъди
заедно с колегите от "Информационно обслужване" АД и на
следващото заседание да ви предложим варианти за отговор, като
едновременно с това ще ви моля да се запознаете и с линковете,
които са изпратени, като те са качени и възможността за достъп до
тях е в първия файл, който е в Word-формат. Пише: „Линкове към
ЦИК – 721“ Направо от там можете да се запознаете с
информацията, която ни предоставят, за да преценим какво ще
правим по-нататък, имайки тази информация.
Предлагам с последващо одобрение да одобрим писмото и,
както казах, работната група да се свърже с колегите от
"Информационно обслужване" АД и да обсъдим заедно поставените
въпроси и евентуално за вторник да ви предложим решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги? Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да не прозвучи като заяждане, но
кога сформирахме тази работна група? Кога ме е нямало? Цял ден
съм тук.
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РОСИЦА МАТЕВА: Вчера аз дойдох при Вас в стаята.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, но не ставаше въпрос за работна
група.
Второ, на тази среща казах нещо съвсем другичко. Казах: ти
можеш да си предлагаш работна група, ама ми кажи дейностите, по
които ще се произнася тази история. А той, заедно с другия, ми
казаха: добре, ние утре ще Ви ги изпратим. Не просто работни
групи, а работни групи по дейности. Не може, ей така, работна група
въобще, защото я предложил на прима виста в разговор, ей така,
както си седяхме. На работна среща, не на ЦИК, одобрявали ли сме
тази работна група? Видели ли сме какво ще прави тази работна
група? Получили ли сме документите, които щяха да ни кажа за тези
истории? Обсъждали ли сме ги в ЦИК?
Разбирам, че процесът трябва да тече, но да има и леки
бентове в пороя, който ей тъй се излива. А бентовете са именно да
бързаме бавно, тоест, осмислено. Както и да е, още повече, че може
и някой друг да се включи в тази група, ако види с какво ще се
занимава тази група, а не директно да се среща вече някаква
сформирана група, за която не ми стана ясно кога е сформирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, както казах в доклада
си и онзи ден на срещата обсъдихме, заявиха желание колегите,
които желаят да са в тази работна група, вчера в оперативен
порядък, след като пристигна писмото от "Информационно
обслужване" АД със зададените въпроси, то беше изпратено на
всички колеги по електронната поща за запознаване заедно с
писмото-отговор, което сега ви докладвах отново с имената на
хората, които ще бъдат в тази работна група, като задачите на тази
работна група са да обсъдят зададените въпроси, а именно: сценарий
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на симулациите и дата на провеждане, място на провеждане на
симулациите, съответно брой на предвидените тестови работни
станции и издавани тестови електронни подписи, конкретна
параметризация за базата данни за трите симулации за видовете
избори, като обсъждане на РИК, ОИК, СИК, на гласоподавателите,
измислени имена на партии, коалиции и кандидати, съгласуване на
тестовите

съобщения,

които

ще

се

визуализират

на

гласоподавателите, съгласуване на презентацията, която ще бъде
направена пред участниците.
Аз предложих тази работна група да обсъди вариантите за
място и дата за провеждане на симулациите, вариантите за
предложения за измислени партии и гласоподаватели, брой, които да
участват, за работните станции в зависимост от залата и това нещо
да бъде внесено за одобрение в ЦИК във вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Само бих искала да допълня. Това е изцяло с цел
оперативност. Колеги, всеки един, който би искал да се включи,
разбира се, че може да се включи. Но ние трябваше да подадем вчера
едни имена, за да знаем с кого ще тръгнем като оперативна среща
още от днес. В тази връзка казвам, че и господин Цачев поиска да се
включи. Да имате предвид това.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кой работил и кой – не, обикновено
изказващият си мисли, че той много работи, а другите нищо не
работели. Кой какво работи е отделна тема и едва ли изказващият се
има реална представа за себе си. Няма как самооценката да стане
обективно явление. Както и да е. Аз също искам изрично да бъда
вписан в тази група, не „който желае“, изрично!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във
връзка с така постъпилите предложения, първо, предлагам за
гласуване и последващо одобрение изпратеното вчера писмо, като
добавим господин Чаушев и господин Цачев.
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Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина

Алексиева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, нека да одобрим все пак и офертата по отношение на
време и стойност на услугата.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващ докладчик –
госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писма с вх. № ЦИК-00-683/1 от 14.11.2017 г. и ЦИК-00-683/2 от
15.11.2017 г. Писмата са постъпили по електронната поща в
Централната избирателна комисия от Британския съвет, с което ни
уведомяват, че потвърждават отмяната на часовете за Група 1 за 6, 8,
13 и 15 ноември и определят други четири дати, когато ще бъдат
компенсирани тези пропуснати часове, а именно 4, 6, 11 и 13
декември от 15,00 до 17,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, не съм подготвила
текст, но ако комисията прецени, предлагам да изпратим едно
благодарствено писмо на хотел „Маринела“ за доброто обслужване,
което получихме, и за оказаното съдействие във всяко едно
отношение по време на провеждането на 26-та конференция на
АСЕЕЕО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Уважаеми колеги, предлагам както на хотел „Маринела“, така
и на фирма „Меркурий 97“, така и на другите ни партньори да
изпратим благодарствено писмо за оказаното съдействие.
Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,); против – 3
(Емануил Христов, Мартин Райков, Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали се намира едно писмо, което получихме
днес, с вх. № ЦИК-04-46 от 16.11.2017 г. и е от министъра на
финансите.

Докладвам

го

за

сведение

и

за

възлагане

на

администрацията.
Министърът на финансите ни обръща внимание на размера на
разходите. Във връзка с това се налага да се извърши анализ.
На днешното заседание за сведение ще ви докладвам писмо с
вх. № ЦИК-09-206 от 16.11.2017 г. Това е едно проучване от главния
юрисконсулт Николай Желязков, юрисконсулт Милена Радославова
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и Веселина Тихолова – експерт ИКТ във връзка със Закона за
изменение и допълнение на Закона за електронния документ и
електронния подпис, в сила от 28 октомври 2017 г. по възложена
задача от 17.10.2017 г. от председателя.
Докладвам го за сведение и запознаване.
Колеги, докладвам вх. № ЦИК-09-205 от 16.11.2017 г.
Представено е актуализирано очаквано изпълнение на бюджета на
Централната избирателна комисия за 2017 г.
Моля администрацията да публикува във вътрешната мрежа
писмо с вх. № ЦИК-09-205 от 16.11.2017 г.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-09-204 от 15.11.2017 г.
Колеги, това е една докладна записка за извършване на промени по
бюджета на Централната избирателна комисия и за уведомяване на
министъра на финансите. Към докладната е представено проект на
писмо до министъра на финансите с корекцията на бюджета за
утвърждаване от председателя. Виждате, че има две корекции, които
извършваме. Едната корекция е във връзка с международен форум и
командировани наши колеги с преведени такси за участие в
конференции в Австрия и Португалия. Виждате размера – 3012 лв.
В тази връзка трябва да се направи корекция по бюджета, тъй
като те са били непредвидени и не са били включени в § 19.
Втората корекция е във връзка с партньорското ни участие в
проекта, управляван от Държавна агенция „Електронно управление“.
Това са възнагражденията на упълномощените представители на
Централната избирателна комисия. Тези средства следва да бъдат
преведени въз основа на одобрените отчети от Централната
избирателна комисия, да бъдат изплатени чрез Държавна агенция
„Електронно управление“. Същите суми ще бъдат възстановени –
само не съм убедена в размера – от Европейската комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
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Колеги, подлагам на гласуване утвърждаването на тези
промени.
Колеги, отменям гласуването, за да отворим преписката.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата преписка също е
свързана с бюджета на Централната избирателна комисия и става
въпрос за писмо до Министерство на финансите, дирекция
„Държавно съкровище“ за сторниране на сумата от 89,64 лв. Това е
сума, изплатена за самолетен билет и след това тази сума ни е
възстановена и трябва да се сторнира. Тя е от 27.06.2017 г. и е по
една командировка, доколкото разбрах, на госпожа Алексиева за
билета

до

Холандия.

Моля

да

одобрим

това

писмо

до

Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Солакова, с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК.09-202 от 15.11.2017 г. Това е докладна записка от
госпожа Красимира Манолова относно рекламни материали за ЦИК
за 2018 г. Виждате представения списък с шест артикула. Общата
стойност е в размер на 5 000 лв. без ДДС. Приложени са оферти,
изискани от администрацията. Виждате трите оферти. Предлага се
да одобрим този разход за закупуване на посочените артикули.
Моля за одобрение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова. Колеги, моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,

Росица Матева, Румен

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 1
(Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги,

госпожа Герасимова е тук.

Госпожо

Герасимова, въпросът, който са поставя от Централната избирателна
комисия е по докладната записка от

госпожа Манова относно

извършване на промени по бюджета на ЦИК за 2017 г. и
уведомяване министъра на финансите в частта във връзка с
предоставен трансфер на съответната сума на Държавна агенция
„Електронно

управление“,

бенефициент

по

проект

„Добро

управление“ за изплатени възнаграждения и осигуровки с бюджетни
средства.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще си позволя едно
процедурно предложение. Предлагам да прекъснем заседанието, за
да направим едно кратичко работно обсъждане по въпроса. Считам,
че имаме такава процедура по правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, прекъсваме заседанието за десет минути.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата присъстват 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ
допълнителните

СОЛАКОВА:
уточнения

Уважаеми

по

промените

колеги,
по

бюджета

след
на

Централната избирателна комисия в частта относно трансфера на
средства в размер на 3 639 лв. на Държавна агенция „Електронно
управление“ – бенефициент по проекта

Оперативна програма

„Добро управление“, за изплатени възнаграждения и осигуровки с
бюджетни

средства

на

упълномощени

представители

на

Централната избирателна комисия, считам, че и в двете части можем
да одобрим направеното предложение за тези корекции, за които да
уведомим министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,

Цанкова-

Румен Цачев,

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Владимир Пенев).
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладната с вх. № ЦИК-09205 от 16.11.2017 г., която вече е публикувана, е за предоставяне на
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актуализирано очаквано изпълнение на бюджета на Централната
избирателна комисия за 2017 г. Знаете, че табличката в първата част
съдържа отчета към 31 октомври 2017 г. Попълнен е макетът като
приложение към докладната записка, включително има обяснителна
записка.
Само по отношение на докладната записка искам да ви
обърна внимание на една промяна в частта по капиталовите разходи.
Тъй като тези средства не са разходвани, знаете, те са планирани във
връзка с необходимостта от обезпечаване на собствени помещения
на Централната избирателна комисия, такива средства не са
разходвани. Предлагаме те да бъдат прехвърлени в § 0100 и по
параграф „Издръжка“.
В тази връзка в 1000 виждате размера на икономията по
бюджета на Централната избирателна комисия. Тази втора таблица е
съставена от

госпожа Герасимова във връзка с многократните

настоявания от страна на Министерство на финансите, за да се
направи един по-реалистичен план за разпределението на средствата
до края на 2017 г.
Уважаеми колеги, по тази докладна записка предлагам да
одобрим така представеното актуализирано очаквано изпълнение на
бюджета за 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина

Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Кристина

Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.

27
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, напомням, че в папка
„Покани“ има покани за семинар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Колеги,

докладвам

преписка,

постъпила в Централната избирателна комисия по електронната ни
поща с вх. № ЦИК-07-93/11 от 26.10.2017 г., като със същия номер,
но на 30.10.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпил
преводът на материала. Касае се за едно запитване от колегите от
Централната избирателна комисия в Молдова във връзка с това, че
предстои произвеждането едновременно на местни избори за нов
кмет на едно населено място и местен референдум за отстраняване
на кмета на общината, към която принадлежи населеното място,
като питането им е, първо, дали сме имали такъв случай, тоест,
едновременно произвеждане на избори и референдум, и второ, дали
използваме един избирателен списък за избора и за референдума.
В тази връзка съм изготвил проект на отговор, публикуван
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали за днешното
заседание, като предлагам да отговорим, че при произвеждане на
различни видове избори и

национален референдум, съответно

местен референдум се изготвят отделни списъци и избирателите се
подписват във всеки списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Уважаеми колеги, има ли коментари? Подлагам на гласуване
този отговор, ведно, разбира се, с превода на съответния език, на
който е получено запитването.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Господин Пенев, продължете с докладите си.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващият ми доклад е по
писмо с вх. № НС- 09-.93 от 06.11..2017 г. Това е писмо, постъпило
от Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжен следствен отдел, като
с него се иска информация за изборните резултати по избирателни
секции в село Липен, община Монтана, област Монтана, конкретно
за секция 72, както и за броя на избирателите в тази избирателна
секция.
Касае се за последните парламентарни избори.
В тази връзка отговорът също е публикуван във вътрешната
мрежа за днешно заседание. Моето предложение е да отговорим, че
протоколите на всички секционни избирателни комисии са
публикувани на страницата на Централната избирателна комисия, но
към настоящото писмо прилагаме копие от този протокол, където
могат да намерят информацията за броя на избирателите и
разпределението на гласовете по кандидатски листи в посочената
секция.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението на колегата Пенев. Ако нямате въпроси или други
предложения, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова,

Мария

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
Моля продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, последният ми доклад по тази
точка от дневния ред е по писмо с вх. № ПВР-04-02-82 от 09.10.2017
г. от Първо районно управление при Областна дирекция на МВР –
Стара Загора, при Министерството на вътрешните работи. С това
писмо се иска

информация по отношение на конкретно лице с

постоянен адрес в София – дали е гласувало на последните
парламентарни избори в избирателната си секция по постоянен
адрес в София, както и да се приложи копие на декларацията,
попълнена от това лице в качеството му на придружител на майка си
по време на същите избори в секция 71 в община Стара Загора.
В тази връзка, колеги, предлагам да отговорим, че
Централната избирателна комисия не разполага с информация къде
българските граждани са упражнили правото си на глас. Да обясним
накратко как се съставят избирателните списъци и, че информацията
за упражняване правото на глас може да се установи единствено по
положения подпис в избирателния списък.
Но тъй като има питане за декларация от придружител,
предлагам да дадем пояснение как точно се извършва гласуването с
придружител, в смисъл, че лицето, което е придружител, се посочва
в графа „Забележки“ на избирателния списък, а отделно от това се
записва и в допълнителния списък на придружителите, където
полага подпис, като цялата тази информация да послужи във връзка
с образуваната преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, има ли въпроси? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо с
вх. № ЦИК-07-186,

№ № ЦИК-07-186/1 и № № ЦИК-07-186/2,

получени на английски и руски език. Това е електронен дневник на
Международния

институт

за

мониторинг

и

демократическо

развитие, с което ни информират, че е проведено наблюдение на
изборите за президент и вицепрезидент в Киргизката република на
15 октомври 2017 г., участие в международна конференция на
международните наблюдатели, а също така и за проведена
конференция на 15.09.2017 г., която е била посветена на
Международния ден на демокрацията.
Докладвам го за сведение.
Колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-110,
7 и 9, като писмото първоначално е било адресирано до госпожа
Жекова, но всъщност то не е свързано с международната
конференция, а с едно писмо, ако си спомняте, от неправителствена
организация от Гана, с която те искаха да дойдат на обучение при
нас. Ние им отговорихме, че Централната избирателна комисия не
възразява, но че Централната избирателна комисия не провежда
такива обучения. Вероятно това не им е достатъчно за виза, защото
многократно се обръщат отново към нас да изпратим писмо-покана
до нашето посолство в Нигерия. Затова мисля, че това писмо трябва
да остане за сведение, тъй като ние вече сме изразили нашето
отношение с първоначалното си писмо – че не провеждаме такива
курсове за обучение.
Така че моето предложение и това да остане за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други
предложения.
Моля продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И още нещо ще си позволя да кажа в тази
точка „Писма“. Съжалявам, че не е точно за писма. Извинявам се, че
го докладвам в тази точка.
Колеги, ще ви помоля да погледнете в папка с моите
инициали -сега за запознаване - се намира проект на решение
относно допълнение на Решение № 8, който ще докладвам на
следващо заседание, тъй като не успях да контактувам с колегите,
които съм предложила в тази работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е за
запознаване.
Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз.
Уважаеми колеги, моите доклади са, както следва. Първо, с
вх. № ЦИК.-07-132/13 от 15.11.2017 г. сме получили панелите за
дискусии и презентации на конференцията в Йордания, която ще се
състои между 4 и 6 декември тази година. Както ви казах, колеги,
оттам са помолили, ако представителят на България прецени, да се
включи с презентация в един от панелите. Позволих си неофициален
превод, колеги. Мисля, че е коректен.
Панелите са три. Панел първи „Засилване регионалното
сътрудничество и регионалните мрежи“, панел две „Превенция,
управление и медиаторство при изборни нарушения“ и панел три –
„Ролята на обучението и развитието на органите за управление на
избори за промоция на демокрацията и изграждане на доверие сред
избирателите“.
Колеги, бих искала да направя презентация в панел три, като
в панел три представя цялата ни разяснителна кампания, която е
насочена към повишаване доверието на избирателите, а що се касае
за „промоция на демокрацията“, в тази връзка, колеги, разбира се,
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всички процедури, предвидени в нашия Изборен кодекс, които
Централната избирателна комисия изпълнява, са именно в тази
насока.
Колеги, ще ви моля да одобрите такава презентация, както и
ще

помоля

колегите,

които

изнасяха

презентации

на

международната конференция, да ми позволят в тази връзка да
ползвам техни слайдове и материали в моята презентация.
Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
На второ място, колеги, ви моля да погледнете във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали вх. № ЦИК-04-01-37 от
14.11.2017 г. Това е е-mail, получен от

госпожа Димитрова,

съветник в дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“
към Министерството на външните работи на Република България.
С този е-mail

госпожа Димитрова ни препраща към

настоящия момент за сведение писмо от госпожа Цачева, министър
на правосъдието, до госпожа Грозданова, председател на Комисията
по външна политика в Народното събрание на Република България и
до господин Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси
към Народното събрание. Ще се запознаете подробно с текста на
писмото, а аз ще го резюмирам.
Това

е

предложение

от

госпожа

Цачева

предвид

предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския
съюз, да бъде създадена работна група към парламентарната
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комисия по външна политика, която да включва представители от
компетентни ведомства и институции – вие ще ги видите –
Министерството на външните работи, ЦИК, Министерския съвет,
Министерство

на

труда

и

социалната

политика,

МРРБ,

Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщения, Министерство на финансите и Министерство на
правосъдието със задача във възможно най-кратки срокове да се
извърши анализ на предложенията за законодателни актове,
свързани с дейността на Европейския парламент, преценка на
необходимостта от евентуални изменения в релевантното изборно
законодателство, както и свързано с подготовката на рамкови
позиции по цитираните досиета.
Отново повтарям, колеги, към настоящия момент това е за
сведение и за подготовка, тъй като, ако такава работна група бъде
създадена и ЦИК бъде поканена, ние би следвало да бъдем и готови
с нашета гледна точка.
Уважаеми колеги, следващият мой доклад е във вътрешната
мрежа, извън папката с моите инициали, където е публикуван файл
от работната ни среща вчера, на 14 ноември 2017 г.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Христов. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, най-напред ще ви дам
информация Бах подготвил проект за решение за промяна на състава
в ОИК – Генерал Тошево. Но се оказа, че декларациите, които са
приложени за двамата нови представители, са стари. Разговарях
допълнително по телефона да ми изпратят от новия образец
декларации. Така че оттеглям този проект за решение,

а ще го

докладвам на заседанието във вторник.
Ще докладвам, че сме получили писмо от кмета на община
Търговище, в което той ни моли за информация. Писмото не е
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качено във вътрешната мрежа, но е кратко. Две изречения са. Затова
ще ви го прочета.
„Моля да ни предоставите информация относно получените
резултати от ПП „Демократи за силна България“ и ПП „Движение
„България на гражданите“ на проведените на 26 март 2017 г. избори
за Народно събрание. Данните са ни необходими, за да прецени
община Търговище отговарят ли тези партии на изискванията на чл.
301, ал. 2 от Закона за политическите партии, а именно да са
получили над 1 на сто от действително подадените гласове на
последните парламентарни избори, за да им се предостави
помещение под наем.“
Доколкото аз знам, двете партии не са се явявали
самостоятелно, а са в коалиция. Затова ще подготвя едно писмо, в
което ще опиша в какви коалиции са участвали и какъв брой гласове
и съответни проценти са получили.
Това мога да кажа, а пък кметът да си прецени как ще ги дели
по партии, пропорционално ли ще бъде, как ще бъде. Той си е кмет,
трябва да реши.
Това ще бъде отговорът ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
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Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Първи докладчик е

господин Сюлейман. Заповядайте,

господин Сюлейман.
МЕТИН

СЮЛЕЙМАН:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам ви постановление за отказ да се образува наказателно
производство с входящ номер на ЦИК № НС- 09-92 от 02.11.2017 г.,
като постановлението е по преписка с вх. № 1609 по описа на
Районна прокуратура – Ямбол, за 2017 г.
Преписката

е

образувана

по

сигнал

на

Централната

избирателна комисия относно установени нарушения на Изборния
кодекс,

извършени

проведени на

на

изборите

за

народни

представители,

26 март 2017 г. В хода на извършената по

преписката проверка са снети писмени сведения от посочените в
списъка от ЦИК две лица, които са гласували в нарушение на
правилата на Изборния кодекс. Също са снети писмени сведения от
състава и на двете секционни избирателни комисии, в които са
гласували лицата.
Първото лице е гласувало в секция № 23, която се намира в с.
Коновец, община Тунджа, област Ямбол. Той е служител на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.
Същият е бил назначен за охрана на същата секция, което е видно от
утвърден от началника на Районно управление – Тунджа, планразстановка.
В хода на проверката е установено, че следващото лице е
гражданин на Република Унгария, със статут на постоянно
пребиваващ гражданин на Европейския съюз, гласувал в секция №
64 в гр. Ямбол, която се намира в Професионалната гимназия
„Христо Ботев“. От писмените сведения на същото лице е видно, че
то не е гласувало никога досега в България на избори. За първи път е
отишла да гласува. Живее в България от 1972 г., омъжена е за
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български гражданин, има дете от него, владее писмено и говоримо
български език. Попитала е членовете на секционната избирателна
комисия дали има право да гласува, след което секционната
избирателна комисия я допуска да гласува. Заявява в своите
сведения, че не е запозната с българското изборно законодателство
и, ако е знаела, че няма право да гласува, нямало е да го направи.
Разбира се, разпитани са и членовете на секционната избирателна
комисия. По отношение и на двамата те са попълнили съответната
изборна книга – Приложение № 17-НС пред секционната
избирателна комисия, а членовете на секционната избирателна
комисия не са знаели, че същото лице – става въпрос за второто лице
– няма право да гласува. Затова са я допуснали и са я дописали в
списъка.
След като е изяснил фактическата обстановка и за двата
случая, наблюдаващият прокурор прави следните изводи.
По отношение на първия случай – за служителя на Районната
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ –
установява, че в закона има такава възможност, след като е назначен
за охрана в секцията, в която гласува. Посочен е текстът на чл. 233
от Изборния кодекс, поради което стига до извода, че няма
извършено престъпление от това лице.
По отношение на второто лице заключава, че макар и
формално деянието му да осъществява признаците на престъпление
по чл. 186, ал. 1 от Наказателния кодекс, поради своята
малозначителност и неговата обществена опасност то не е
престъпление. Разбира се, аз не съм съгласен с този последен извод в
този му смисъл. Може би, ако беше изследвал вината на лицето,
видно, че то не е осъзнавало, тоест, няма умисъл в действията, може
би наблюдаващият прокурор щеше да стигне пак до същия извод.
Но в крайна сметка моето виждане към настоящия момент е
това постановление да остане за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Колеги, има ли противни становища? Не виждам.
Следващият доклад е на

госпожа Цанева. Заповядайте,

госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
последващо одобрение писмо от Пето Районно управление на СДВР
– София. Докладът беше разпределен на колегата Баханов, но тъй
като той отсъстваше по обективни причини, след като съгласувах с
него, изпратихме допълнителната искана информация по предходно
тяхно искане.
Затова ви моля да бъде одобрено. Искането е за данни за
лице, което е свързано с водено разследване за неговите лични
данни, които ги има регистрирани при нас. Изпратени са с писмо до
Пето районно управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е

госпожа Бойкинова. Заповядайте,

госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви десет броя
резолюции

за

прекратяване

на

административно-наказателно

производство от областния управител на област София господин
Николай Пехливанов, както и още два броя, които са на колегата
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Иванова – общо дванадесет. Всички са за изборите за президент и
вицепрезидент и едно е за изборите за Народно събрание.
Няма да ви чета нито входящите номера, нито актовете, а
само ще отбележа, че на областния управител сме изпратили общо
41 броя актове за установяване на административно нарушение от
изборите за президент и вицепрезидент. Някои от тях са изпратени
през януари месец 2017 г., а по-голямата част – през трети месец
2017 г. Тоест, след седем месеца областният управител на област
София решава, че е изтекъл преклузивният срок по чл. 34, ал. 2 от
ЗАН

и

съответно

с

резолюции

прекратява

всичките

административно-наказателни производства, тъй като е изтекъл
шестмесечният срок.
Считам, че това е абсолютно неизпълнение на задълженията
на областния управител по Изборния кодекс, който следва в
тридневен срок от получаване на административно-наказателната
преписка да издаде наказателно постановление или съответно да не
издаде такова съгласно изискванията на ЗАНН.
Предлагам да се изготви второ писмо до областния
управител, за да попитаме за другите почти 15 актове за
установяване на административни нарушения – какво е точно
тяхното движение, дали има съставени актове за наказателни
постановления.
Предлагам и още едно писмо до областния управител, който
да ни предостави информация и за актовете за административно
нарушение, които сме изпратили във връзка с изборите за народни
представители, които също са 40 на брой, след което ще ви обобщя
информацията за работата на областния управител, по-точно
задълженията му като административнонаказващ орган по ЗАНН и
съответно ще решим какви действия да предприемем във връзка със
– според мен – абсолютното му бездействие и неизпълнение на
задълженията.

39
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Има думата господин Арнаудов по този повод. Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: За да е съвсем ясна картинката, само
искам да кажа, че ние сме изпратили и писмо на областния
управител още в началото на юли месец, с което сме го попитали
какво се случва с наказателните преписки. Тогава срокът още не е
бил изтекъл. Той явно и тогава не е сметнал за необходимо да вземе
каквото и да било отношение по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, тъй като, както знаем, тази
практика е доста стара, не е от вчера или от днес и не е само по
отношение на тази областна администрация, аз ви предлагам да
изпратим такова писмо до всички областни управители, на които
сме изпратили актове за установяване на административни
нарушения, за да получим обратна информация какво е движението
по преписките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има думата
госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз нямам нищо против. Само
за ваше сведение ще кажа, че 90 процента от актовете, които
установяваме, са по компетентност на областен управител София –
град, и София – област. Единични са другите случаи. Но това не
пречи, разбира се, да изпратим писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам реплика. Аз се възпротивявам да
изпратим писма до всички, защото това пък ще е много грешна наша
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практика – когато очевидно един не ни зачита нито труда, нито
зачита задълженията си по закон, ние да назидаваме всички
останали, които извършват действията съгласно правомощията си.
Така че съм против да пращаме писма на всички, защото един
от тях има фрапантни случаи, в които изчаква давността, само и
само да не се занимава с актовете на ЦИК. Това е абсолютно
неглижиране не само към една цяла институция, а е христоматиен
пример за неглижиране на основни задължения на държавен
чиновник от висш ранг.
Допълвам предложението. Стига сме му пращали писма. Аз
предлагам с всичко това, което беше изложено от колегата Арнаудов
в по-предходното заседание, с това, което излага

госпожа

Бойкинова сега, и с всички тези данни, които се посочиха, да се
обърнем с писмо към министър-председателя на Република България
относно поведението на назначения от него областен управител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Записах, господин Ивков.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Явно неправилно бе разбрано моето
предложение. Моето предложение не беше да назидаваме областни
управители, а да получим информация, която да може да бъде
обобщаваща за всички преписки, а не само за преписките, касаещи
конкретния областен управител.
А по отношение на направеното допълнително предложение
считам, че е неподходящо Централната избирателна комисия да
прави предложения на министър-председателя по отношение
назначените от него областни управители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Взимам думата за дуплика, за да поясня
предложението си. Разбира се, че няма да правим предложение
относно назначаване или вземане на мерки, а ние само констатираме
едни безспорни факти и ги даваме за сведение на министърпредседателя. Считам, че е безсмислена комуникацията с областния
управител на гр. София при това вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
В такъв случай, колеги, ще поставя на гласуване така
направените предложения. Според мен те са три групи. Първата
група е по отношение на двете писма до областния управител за
София. Втората е писмото до всички областни управители, на които
сме изпратили наши решения и актове за установяване на извършени
административни нарушения. Третото е писмото до министърпредседателя.
Уважаеми колеги, първо подлагам на гласуване двете писма
до областния управител на София – град. Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, подлагам на гласуване писмото до онези областни
управители, на които ние сме изпратили преписки за издаване на
наказателни постановления.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмо до
министър-председателя.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 2 (Владимир Пенев, Иванка Грозева).
Предложението се приема.
Господин

Арнаудов,

Вие

сте

следващ

докладчик.

Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има една
преписка с вх. № МИ-23-3/1 от 15.11.2017 г. това е едно писмо,
получено по е-mail от адвокат Ивайло Иванов в качеството му на
упълномощен представител на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията, с което ни е представено съдебно
удостоверение и ни моли да му издадем друго такова с определена
информация в него.
Приложил

е

съдебното

удостоверение,

приложил

е

пълномощното, както и удостоверението за организацията, която
представлява. А самото съдебно удостоверение гласи следното:
„Административен съд – Варна, издава настоящото съдебно
удостоверение на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията“, по силата на което да се снабди от Централната
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избирателна комисия в качеството й на компетентен държавен
орган, упражняващ контрол и издаващ методически указания за
правилното прилагане на изборното законодателство съобразно
Изборния кодекс, с друго такова, от което да е видно за коя
институция

или

орган

съществува

нормативно

установено

функционално задължение за извършване на фактическа проверка
по чл. 396 от Изборния кодекс относно обстоятелство дали
избирателите/гласоподавателите имат настоящ адрес в съответната
местна територия – община, район, кметство, населено място,
квартал през последните шест месеца преди насрочването на
изборите за общински съветници, кметове или местен референдум,
както и извършва ли се такава проверка по отношение на
пълнолетните граждани с постоянен адрес на същата местна
територия. Удостоверението се издава, за да послужи пред
Централната избирателна комисия и по административно дело….“,
което явно това сдружение води.
Моето предложение е да издадем такова удостоверение, в
което да възпроизведем чл. 405а, който гласи:
„Чл. 405а. Кметовете на общини и областни управители
извършват шест месеца преди общи избори за общински съветници
и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската
регистрация

на

всички

адресни

регистрации,

извършени

в

последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три
месеца преди произвеждането на общите избори.“
Предлагам и да добавим чл. 410, ал. 2, където се казва, че
„проверка на обстоятелството по чл. 396 се извършва от
Министерството на вътрешните работи и Министерството на
правосъдието по искане на органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния
кодекс.
Ако има други предложения, можете да ги кажете сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
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Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз разбирам докладчика. Ситуацията е
деликатна. От една страна, трябва да спазим удостоверението, от
друга страна, Административният съд – Варна, е издал абсолютно в
противоречие със закона удостоверение, с което ни задължава като
орган да удостоверим правни положения, залегнали в нормативни
актове. Това не е смисълът. Със съдебно удостоверение можеш да
задължиш трето, неучастващо в делото лице да предостави
удостоверение за наличието или неналичието на определени факти.
Но да тълкуваме закона под формата на удостоверение, аз съм
против.
Предлагам да изпратим писмо – нещо по средата – с което
текстовете, които си е направил труда да извади колегата и с които
би трябвало да са наясно от Административен съд – Варна, защото
презумпцията е, че съдът знае закона, все пак да им ги посочим с
едно писмо, без да издаваме удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз не съм против по този начин да
подходим. Предложих да издадем удостоверение, защото такова е
нареждането на съда и за да не влизаме в конфликт с него. Но
удостоверяване на факти, които присъстват в закон, е безсмислено
според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Други колеги?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмо
с посоченото съдържание от господин Арнаудов.
Режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик – последен - е

господин Пенев.

Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постановление
на Районна прокуратура - Раднево, с вх. № НС-09-89 от 20.10.2017
г. Касае се за нарушения при произведените избори за народни
представители на 26 март 2017 г. за лице, което е гласувало
фактически по постоянния си адрес, без да е било вписано в списъка
по настоящия адрес, като целта му е била предоставена декларация и
допълнително е било вписано в избирателния списък.
Приема се, че в случая не са налице основания за повдигане
на обвинение за извършено престъпление, като е установено също,
че лицето не е гласувало на друго място.
Предлагам, разбира се, да остане за сведение.
Следващото постановление, което ви докладвам, е за отказ да
се образува досъдебно производство на Районна прокуратура –
Девня. Заведено е с вх. № НС-09-94 от 08.11.2017 г. Касае се за
лице, което е било включено в списъка на заличените лица, тъй като
е изтърпявало наказание „лишаване от свобода“, но на изборите на
26 март 2017 г. се е явило в секцията и е дописано в избирателния
списък и е гласувало.
При извършената проверка се установява, че действително
към 26 март 2017 г. лицето все още би трябвало да изтърпява
наказание „лишаване от свобода“, но същото е изтърпяло
наказанието си предсрочно и е било освободено на 19 март 2017 г.,
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тоест, фактически към датата на гласуването вече не е било в
положението да изтърпява такова наказание, поради което се приема
от прокурора, че не са налице основания за търсене на наказателна
отговорност.
Следващото

постановление,

което

ви

докладвам,

ви

предлагам да остане за сведение. То е заведено с вх. № НС-09-91 от
27.10.2017 г. на Районна прокуратура – Стара Загора. Касае се за
лице, което е гласувало на 26 март 2017 г. в секцията по настоящия
си адрес, където е било и вписано в списъка след надлежно
направено искане да гласува по настоящия си адрес, но освен това
лицето е било вписано и в списъка под чертата, където се е
подписало фактически втори път, тъй като е било допуснато да
гласува като придружител и на майка си. Установено е, че
фактически няма упражняване на правото на глас повече от веднъж,
поради което е прието, че не са налице основания за търсене на
наказателна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, преди да закрия заседанието ви информирам, че в
понеделник от 11,00 ч. ще продължим с нашия анализ.
Закривам днешното заседание.
Свиквам следващо заседание на Централната избирателна
комисия във вторник, 21 ноември 2017 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 13,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

