ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 611
На 27 февруари 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Упълномощаване на Валерия Бончева за отстраняване на
грешки във финансовия отчет.
1а. Доклад относно протичане на изборния ден за
произведените на 25 февруари 2018 г. частични избори.
Докладва: Емануил Христов
2. Проекти на решения за промени в състави на общински
избирателни комисии.
Докладват: Иванка Грозева, Камелия Нейкова
2а. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Ерхан Чаушев
2б. Постановления на прокуратури за отказ за образуване на
досъдебни производства.
Докладва: Георги Баханов
3. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Владимир Пенев, Камелия Нейкова,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев
4. Разни.
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Докладват: Владимир Пенев, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Цветозар Томов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 11,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева– заместник-председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
откривам днешното заседание. По обективни причини отсъстват
няколко колеги, но ние имаме кворум и заседанието започва.
Виждате дневния ред. Има ли предложения, като ще ви
помоля преди другите точки да гласуваме в първа точка да
гласуваме госпожа Валерия Бончева да поправи една грешка в наш
отчет в счетоводството. Тя е дала съгласие за това, в състояние да го
направи.
И в т. „Разни” да обсъдим въпросите, свързани с
представянето на така наречената кръгла маса на Обществения
съвет.
Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите във втора и
трета точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включих ви.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите в доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам нова точка за отваряне на
запечатано помещение. И да ме включите в точката доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще включим нова
точка 2а – отваряне на запечатано помещение. Включвам и в точка
по писма.
Други предложения? Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да включите в дневния
ред нова точка – постановления на прокуратури за отказ за
образуване на досъдебно производство, тъй като от миналото
заседание останаха две, имам разпределени още две.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това ще бъде
точка 2а – постановления на прокуратури.
Други колеги? Няма.
Предлагам да гласуваме така предложения и допълнен дневен
ред. Като аз се заявявам в т. „Разни” да предложа обсъждания.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, точка първа – упълномощаване на
госпожа Валерия Бончева.
Точка 1. Упълномощаване на госпожа Валерия Бончева за
отстраняване на грешката във финансовия отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
моля да гласуваме за отстраняване на грешката във финансовия
отчет. Допълнително ще обсъдим другите параметри на това
упълномощаване.
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова); против – 2 (Йорданка Ганчева, Росица Матева).
Преминаваме към следваща точка – доклад относно
протичане на изборния ден за произведените на 25 февруари 2018 г.
частични избори.
Заповядайте, уважаеми колега Христов.
Точка 1а. Доклад относно протичане на изборния ден за
произведените на 25 февруари 2018 г. частични избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, както знаете, в неделя се
проведе вторият тур на изборите за кметове на кметства в три
населени места – в с. Средище, община Кайнарджа; в с. Брест,
община Гулянци; и в с. Градешница, община Криводол.
Изборите са преминали при нормални условия. Активността е
сходна с тази от първия тук, с леко занижение. И на трите места вече
е избран кмет на кметство, тъй като имаше само по двама кандидати,
които участваха.
Във връзка с това искам да предложа да качим на сайта на
Централната избирателна комисия и на сайтовете на общинските
избирателни комисии, в които е имало избори, резултатите от
компютърната обработка на данните в тези три общински
избирателни комисии, за да могат да видят всички окончателните
резултати.
Ще моля да гласуваме, за да уведомим „Информационно
обслужване” да качи тези данни на сайтовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, точка втора – проекти на решения в
промяна в състави на общински избирателни комисии.
Госпожо Грозева, заповядайте.
Точка 2. Проекти на решения в промяна в състави на
общински избирателни комисии.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата е качен проект
за решение за промяна в състава на Общинската избирателна
комисия – Брусарци, област Монтана.
С вх. МИ-10-12 от 23 февруари 2018 г. е пристигнало в
оригинал предложение от Наташа Михайлова Младенова,
председател на Общинското ръководство на политическа партия
ГЕРБ в община Брусарци, с което предложение предлага на мястото
на Гергана Олегова Георгиева, председател на Общинската
избирателна комисия – Брусарци, да бъде назначена Анелия
Любенова Борисова. Госпожа Гергана Олегова Георгиева е подала
молба за освобождаването й по лични причини. На мястото на
Анатолий Сашков Александров, член на Общинската избирателна
комисия – Брусарци, който също е от подал заявление за
освобождаването му като член, да бъде назначен Калин Митков
Петров. И на мястото на Анелия Любенова Борисова, която от
досегашен член да бъде преназначена като председател, да бъде
назначена Ангелина Петкова Борисова.
Със следващ вх. МИ-10-13 от 13 февруари 2018 г. е
пристигнало и предложението в оригинал от Камен Иванов Борисов,
председател на Общински сбор на политическа партия Атака в
община Брусарци, с предложение на мястото на Камели Георгиев
Каменов, член на Общинската избирателна комисия – Брусарци, да
бъде назначена Костадинка Бобева Петрова.
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Към предложенията са приложени всички необходими
документи, които съм описала – декларации, копия от дипломи,
копия от лични карти, молбите в оригинал на лицата, които желаят
да бъдат освободени от заеманите длъжности, както и смъртен акт
на Камели Георгиев Каменов.
Налице са всички необходими документи.
Предлагам ви да освободим лицата, които са подали
документи, така както са описани в решението. Предложението за
решение е на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал.
2, точки 1 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Номерът на решението е: Решение № 4992-МИ/НР.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, проектът на
решение е във вътрешната мрежа относно промяна в състава на
Общинската избирателна комисия – Ценово, област Русе.
Постъпило е предложение с вх. МИ-10-11 от 21 февруари
2018 г. от упълномощения представител на партия ГЕРБ за промяна
в състава на Общинската избирателна комисия – Ценово. Промяната
е поради това, че председателят е починал през м. септември 2017 г.
Пълномощните, въз основа на които подава предложение
упълномощеният представител, са приложени към преписката то
Решение № 1654 на Централната избирателна комисия от 2015 г.
Предлага се на мястото на Николай Йорданов Йорданов да
бъде назначена Кремена Ангелова Георгиева. Към предложението са
представени всички необходими документи, като една част от тях са
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постъпили с вх. МИ-10-11-1 от 26 февруари 2018 г., а именно
препис-извлечението от акта за смърт и декларацията на Кремена
Георгиева по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на посочените правни основания ви
предлагам да вземем решение, с което да установим предсрочното
прекратяване пълномощията на Николай Йорданов Йорданов като
председател на Общинската избирателна комисия – Ценово, и да се
анулира издаденото му удостоверение. И да се назначи за
председател на Общинската избирателна комисия Кремена Ангелова
Георгиева, като й се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова).
Това е Решение № 4993-МИ/НР.
Продължаваме с точка 2а. Заповядайте, господин Чаушев.
Точка 2а. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-14-4 от 21
февруари 2018 г. сме получили искане от община Разград за
отваряне на помещение № 5 от обособен архив, в което се
съхраняват материали от национални референдуми за 2013 г., 2015 г.
и 2016 г. Иска се изнасяне на книжата и материалите от 2013 г. с цел
предаване на „Държавен архив”.
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В тази връзка в моята папка във вътрешната мрежа има
изготвен стандартен проект за решение за разрешение за отваряне на
помещение № 5, в което се съхраняват въпросните материали от
националните референдуми. Предлагам да им разрешим отваряне на
това запечатано архивно помещение № 5 и да им дадем възможност
да изнесат материалите от националния референдум от 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги, за предложения проект на решение за
отваряне на това помещение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова).
Уважаеми колега Чаушев, това е Решение № 4994-НР.
По точка 2б – постановления на прокуратури, заповядайте,
уважаеми господин Баханов.
Точка 2б. Постановления на прокуратури за отказ за
образуване на досъдебни производства.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам две идентични постановления. Едното
с вх. № ЧМИ-09-4 от 16 февруари 2018 г., другото е вх. № ЧМИ-09-3
от 16 февруари 2018 г. И двете на са прокурор при Районна
прокуратура – Девня. И двете са за отказ да се образува досъдебно
производство с почти идентична фактическа обстановка. Става
въпрос за лица, които живеят по постоянен адрес в гр. Варна, но
имат настоящ адрес в с. Щипско, община Вълчи дол. На 8 октомври
2017 г. са проведени частични избори за кмет на община Вълчи дол,
област Варненска. Лицата са били в секционна избирателна комисия
в с. Михалич, община Вълчи дол, и като такива са упражнили
правото си на глас в секцията, в която са били служебно ангажирани.
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Прокурорът при Районна прокуратура прави разсъждение, че
е трябвало да се заявят 14 дни преди изборния ден да гласуват по
настоящ адрес, а не по постоянен и да бъдат включени в
избирателните списъци по настоящ адрес. Но накрая изводът е, че
отказва да образува досъдебно производство, тъй като няма
достатъчно данни по смисъла на чл. 211 от Наказателнопроцесуалния кодекс за извършено престъпление от общ характер.
Същите са попълнили декларации, че няма да гласуват на друго
място и не са гласували. Упражнили са правото си на глас там,
където са били служебно ангажирани като членове на секционни
избирателни комисии.
Предлагам да останат за сведение, тъй като изводите на
прокурора при Районна прокуратура – Девня, са правилни и
законосъобразни. Ако някой от колегите има друго, противно
мнение, след като се запознае с тези постановления за отказ, моля на
следващото заседание да изрази противно мнение, ако има такова.
Следващото постановление за отказ да се образува досъдебно
производство е с вх. № НР-09-9 от 22 февруари 2018 г. Това е
прокурор при Районна прокуратура – Бургас. По получен сигнал от
Централната избирателна комисия при проведения национален
референдум на 6 ноември 2016 г. едно лице е гласувало на две места,
обаче по преписката е било установено, че той е бил поставен под
пълно запрещение. На 19 март 2017 г. същото лице е починало,
поради което прокурорът отказва започване на наказателно
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наказателнопроцесуалния кодекс, а именно че деецът е починал.
Предлагам това също да остане за сведение.
Постановление за отказ за започване на наказателно
производство с вх. № НР-09-10 от 23 февруари 2018 г. Става въпрос,
че в националния референдум едно лице с посочени имена е подало
своя вот в с. Правда, община Дулово, където е по адресна
регистрация, а на същия е било издадено удостоверение за
дописване в избирателния списък поради хоспитализацията му в
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УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна, в съответната секционна
избирателна комисия, която е била разкрита в лечебното заведение.
Представени са и са обсъждани всички писмени
доказателства, които са събрани в хода на досъдебното производство
и предварителната проверка. Лицето обаче е заявило, че на 4
ноември 2016 г. е било изписано от съответното лечебно заведение и
на 6 ноември е гласувало в националния референдум в секционна
избирателна комисия в с. Правда, където е и неговата адресна
регистрация и не е гласувало в съответната секционна избирателна
комисия, разкрита в УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна. Видно е, че
лицето не е гласувало два пъти, с което не е нарушило разпоредбата
на чл. 168, поради което прокурорът не намира данни за извършено
престъпление и постановява отказ започването на наказателно
производство и прекратява преписката на основание чл. 24, ал. 1,
т. 1.
Предлагам да остане за сведение.
И последната преписка, с вх. № НС-09-5 от 26 февруари 2018
г. е от прокурор при Районна прокуратура – Бургас, по постъпил
сигнал от Централната избирателна комисия. Приложени са
избирателни списъци за лица от Бургаски избирателен район,
гласували в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Проверката от „ГРАО” установява твърдение, че лицата са гласували
повече от един път, което представлява престъпление по чл. 168, ал.
2 от Наказателния кодекс. Извършена е предварителна проверка и
изясняване на истинността на положените подписи. Описани са
няколко лица, за които е установено, че подписите, след изготвяне
на експертиза са техни, обаче най-накрая мотивите на прокурора за
отказ да се образува досъдебно производство са следните.
Действително се установява, че лицата са гласували повече от един
път, но счита, че тъй като това не се е отразило на изборните
резултати, деянието дори формално да осъществява признаците на
престъпление, неговата обществена опасност е явно незначителна,
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тоест същото се явява малозначително по смисъла на чл. 9, ал. 2 от
Наказателния кодекс и не следва да се образува.
Предлагам да остане също за сведение. Ако някой от
колегите иска, може да се запознае, тъй като изводите и мотивите са
много малки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
мнения и предложения?
Започваме с точка трета – доклади по писма.
Първа е госпожа Йорданка Ганчева. Заповядайте, уважаема
госпожо Ганчева.
Точка 3. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви получен
превод на писмо, което ви докладвах в предходно заседание, а
именно във връзка с благодарствено писмо за отговора по
проучването за интерес към програмите за изграждане на капацитета
през 2018 г., като Секретариатът оценява подкрепата на членовете и
очаква сътрудничеството да продължи.
Секретариатът на A-WEB изпраща поздрави и използват
възможността да благодарят за интереса към програмите през 2018
г., които ще се проведат в Корея. Предлагам да се запознаете с него,
да не го изчитам. Сочат, че участниците във всяка програма ще
бъдат 20 човека. Въпреки че организациите-членки са изразили
интерес към повече от една програма, те ще бъдат номинирани само
за една и предимство ще имат организациите, които не са участвали
в последните две години.
Докладвам го за сведение.
Докладвам и току-що разпределено на мой доклад писмо от
госпожа Силвия Митева с 2019 г.00-381 от 26 февруари 2018 г.
Госпожа Силвия Митева е ръководител на съвместния ни проект с
Държавната агенция „Електронно управление”. С писмо по
електронната поща приложено ни е изпратила получено писмо от
фондация „Право и интернет” с молба за удължаване на срока за
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обработка на документацията по Дейност 2 на проекта „Изграждане
и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване”. Сочи се, че във връзка с получените бележки и
коментари в резултат на извършена проверка съгласно чл. 586 от
Закона за електронното управление, бележки и коментари на
Държавната агенция „Електронно управление”, бележки и
коментари на Централната избирателна комисия, както и предвид
резултатите от проведена на 22 февруари 2018 г. конференция от
ЦИК „Актуални проблеми при прилагането на дистанционното
електронно гласуване в България” биха искали до помолят за
удължаване на срока за преработка на техническото задание и
методика и оценка на съпътстваща документация до 1 март 2018 г.
включително.
Докладвам го за сведение и запознаване, ще го дам на
госпожа Манолова и госпожа Тихолова, ако е необходимо да
предприемем необходимите действия. Аз към момента нямам
предложения, ако някой колега има, да ги направи.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-4-4 от 27 февруари 2018 г.
Това е отговор от изследователя госпожа Клара Молас, само че още
не е преведено, материалът е даден за превод, така че ще го върна на
доклад след получаване на превода.
Докладвам и писмо с вх. № ЦИК-07-13-3 от 21 февруари 2018
г., което е във връзка с предходни мои доклади за покана за Втори
експертни електорални дебати за равнопоставеност на правото на
глас и международна конференция за свободни избори „Парламент и
изграждане на нацията”, които ще се състоят в периода 3-6 май 2018
година.
Докладвам го за сведение и запознаване сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря,
уважаема госпожо Ганчева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ЦИК-00-377 от 23 февруари 2018 г. То е отговор от

13
„Информационно обслужване” във връзка с възложеното им за
извършване на проверка за двете лица, които имат влязла в сила
присъда изтърпяване на наказание две години лишаване от право да
заемат обществена и държавна длъжност, свързана с избирателния
процес. Информират ни това, което ние вече сме констатирали, че
едното лице е избрано за общински съветник – припомням, че на
миналото заседание ние взехме решение да изпратим тази
информация на Общинската избирателна комисия – Хайредин, за
вземане на решение за прекратяване на пълномощията. Другото
лице е било кандидати за общински съветник, но не е обявен за
избран. Също взехме решение да изпратим тази информация на
Общинската избирателна комисия – Монтана, за да може в случай че
се стигне до обявяването му за избран, да имат информацията, че не
следва да заема тази длъжност.
Двете лица са включени в информационната система за
извършване на периодични проверки при регистрация на кандидати
и вписване на лица във водените регистри.
За сведение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Пенев,
заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило по
електронната поща с вх. № ЦИК-07-1/3 от 22 февруари 2018 г. писмо
във връзка с реализирането на четвъртото издание на „Войс
Интернешънъл”, том 1. Уведомяват ни, че всякакви материали,
свързани с образованието на избирателите, могат да бъдат
предоставени за включване в съответното издание до 2 март 2018 г.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам за сведение писмо с вх. № ЦИК-04-01-3 от 26
февруари 2018 г. По електронната поща на Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от дирекция „Права на човека” при
Министерството на външните работи, с което писмо приложено ни
изпращат писмо и нота от посолството на Мексико в Будапеща,
съдържаща покана от Националния избирателен институт на
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Мексико за участие на чуждестранни наблюдатели на изборния
процес в Мексико. Документите се твърди, че са изпратени и
официално. Приложените материали към това писмо са на
английски, на френски и на испански език. Дадени са за превод, така
че на този етап ги докладвам за сведение. Ще направя подробен
доклад след пристигане на превода, за да можем всички колеги да се
запознаем с приложените материали.
Докладвам на този етап за сведение и запознаване писмо,
постъпило по електронната поща на Централната избирателна
комисия, с вх. № ЦИК-00-617/1 от 20 февруари 2018 г. Писмото е от
Ани Карапанджиева, организатор работа с ключови клиенти към
Центъра за градска мобилност. Към него отново ни прикачат проект
на допълнително споразумение по сключен договор за ползване на
паркоместа за паркиране по реда на чл. 115 от Специалната наредба.
Предлага ни да се запознаем с изменените текстове и да попълним
лице за контакт и лице за главен счетоводител.
Предлагам ви, колеги, да се запознаем подробно с
предложените промени в сключения между нас и Центъра за градска
мобилност договор. Само уточнявам, че се касае за договора за трите
безплатни паркоместа, които ползваме на бул. „Дондуков”. Струва
ми се, че е необходимо всички да прегледаме внимателно
предложените промени и да преценим дали е необходимо
прецизиране на текстовете. Като цяло те са свързани с промяна на
часовата зона и на дните, в които се ползва, но има и някои
предложения, свързани с неустойки и условия за прекратяване на
договора, както и за кореспонденция между страните.
Докладвам ви на този етап за сведение и запознаване една
серия от писма, свързани с предприетите от Централната
избирателна комисия действия за привличане на външни експерти в
двете комисии, които ще бъдат назначени по обявените конкурси за
главен счетоводител и за финансов контрольор. Първото писмо е с
вх. № ЦИК-04-10 от 22 февруари 2018 г. от главния секретар на
Министерството на финансите, в което ни уведомяват, че
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Министерството на финансите не би могло да предостави експерт за
участие в конкурсната комисия поради служебна ангажираност.
Постъпило е първоначално по електронната поща писмо с вх.
№ ЦИК-00-364 от 20 февруари 2018 г., към което е приложено
сканирано копие на официален отговор на нашето запитване от
Стопанския факултет при Софийския университет „Св. Климент
Охридски”. Впоследствие писмото е постъпило и в оригинал. С него
ни е посочено лице, а именно доц. д-р Надя Велинова-Соколова за
включване в тези комисии.
Колеги, на този етап за сведение и запознаване. Ще имаме
предвид евентуално и допълнително постъпили предложения, тъй
като знаете, че бяха изпратени такива запитвания и към
Университета за национално и световно стопанство, както и към Нов
български университет, откъдето до този момент нямам информация
да са постъпили предложения. Този въпрос ще бъде актуален към
момента на формиране на комисиите, които да работят в трите етапа
на процедурата по подбор на главен счетоводител и финансов
контрольор.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-28 от 12 февруари 2018
г. Касае се за писмо, постъпило по електронната поща. Преводът на
това писмо е с вх. № ЦИК-07-28/1 от 13 февруари 2018 г. (трябва да
са публикувани във вътрешната мрежа в моята папка за днешното
заседание). С това писмо едно лице, което заявява, че е учен по
политология в „Саймън Фрейзър Юнивърсити” в Британска
Колумбия, Канада, е поискало информация, свързана с
кандидатските листи на партия „Атака” по отношение на данните за
техния пол, обозначени в кандидатските им листи.
В тази връзка съм изготвил проект на отговор, който моля да
погледнете във вътрешната мрежа. Предлагам да отговорим, че
такива данни не се обработват при изготвянето и регистрирането на
кандидатските листи, поради което не можем да изпратим списъци с
подобни данни. Същевременно предлагам, тъй като всички
кандидатски листи за парламентарните избори за 2005, 2009, 2013 и
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2014 г., за които всъщност е запитването, да кажем, че са публично
достъпни на интернет страницата на Централната избирателна
комисия. В писмото предлагам указания по какъв начин може да се
стигне до кандидатските листи и лицето да види списъците със
съответните кандидатски листи за която си поиска партия или
коалиция, участвала в тези избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, след като
се запознаете, моля да ми дадете знак, за да подложа на гласуване
този отговор.
Разбирам, че сте се запознали. Режим на гласуване на
предложения отговор.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-00374 от 23 февруари 2018 г. от „Джобс БГ” сме получили писмо
относно важна информация във връзка с Регламента за защита на
личните данни. Докладвам ви го за сведение и ви предлагам да го
предоставим на директора на дирекция „Администрация”, ако е
необходимо да се предприемат някакви следващи действия. Но
мисля, че по-скоро е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, само за информация,
получили сме писмо от община Тутракан с вх. № ПВР-06-11 от 26
февруари 2018 г. То е във връзка с отваряне на помещение съгласно
наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври за това, че е имало
искане от Окръжно управление на МВР за предоставяне на
списъците за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент в
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осем от секциите. Изпращат ни и всички документи, които се
изискват съгласно нашите решения, а именно протокол за
отварянето на помещението и заповед за определяне на комисия,
която да отвори помещението и какви документи да подготви. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега
Христов.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. МИ15-42 от 26 февруари 2018 г. от Общинската избирателна комисия –
Девин. Изпратили са ни писмо с документи, чрез които са
прекратили правомощията на кмет на кметство Беден с решение №
272-МИ от 22 февруари по заявление за предсрочно прекратяване на
пълномощията на този кмет поради лични причини.
Докладвам го така в писмо, защото съгласно решение № 272,
което е приложено към преписката, т. 2, цитирам „В
законоустановения срок да уведоми ЦИК за насрочване на нов
избор”. Нова избор искат! Освен това селото е в критичната маса за
кметство – 387 души по последни избори.
В тази връзка аз ви предлагам засега да се обадя по телефона
да си поправят решение № 272, да пишат „частични избори”,
съответно да ни изпратят удостоверение в крайна сметка колко
жители има това кметство. И освен това да кажем, че си искаме все
пак не преписи от решения, няма и протокол, а да си поискаме със
син подпис поправеното вече решение и протокола за вземането на
това решение, за да може по надлежен ред да го изпратим на
Президента за насрочване на съответния избор. Засега просто да се
обадя на Общинската избирателна комисия да си приведе
преписката в ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Минаваме,
колеги, към точка „Разни”.
Пръв е колегата Пенев. Заповядайте, колега Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председателстваща, само ако
ми позволите, тъй като пропуснах в доклада си за писмото, което
одобрихме, да одобрим и превеждането му на английски език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте,
уважаеми колеги, писмото, което гласувахме, че не обработваме
този тип данни, да бъде преведено, защото няма как да бъде разбран
отговорът.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, продължавам по точка
„Разни”.
Точка 4. Разни.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван проектът за процедура за извършване на подбор за
назначаване на длъжности в администрацията на ЦИК. В него са
нанесени всички постъпили предложения във връзка с
окончателната й редакция. Всъщност остават само два въпроса
дискусионни – единият е дали документите, които се прилагат към
заявленията от кандидатите, да се поставят в запечатан плик,
другият въпрос е дали да има възможност при подбора по
документи, в случай че някой от кандидатите не е представил някои
от изискуемите документи, да му бъде предоставена възможност да
представи тези документи след даване на указание по решение на
комисията.
Единствено тези въпроси следва да обсъдим. Касае се за т. 8,
която е посочена в два варианта, и т. 11.4.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кажете вие какво
предлагате и ако им друго предложение, да го чуем.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Досега не сме поставяли документите
в плик, такава е била практиката досега, но аз подкрепям
предложението да бъдат в запечатан плик. А по отношение на
указанията, може би е добре да предоставим такава възможност да
се дават указания по преценка на комисията, в случай че се касае
просто за пропуск за прилагане на някои от изискуемите документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме ли правила кога се отваря
пликът? Ако документите са в плик, реално няма да има срок. На
чисто формално основание може да отпаднат хора, които иначе имат
качество и могат да заемат съответната позиция. Нашата цел не е
формалистиката, нямаме десет кандидати за едно място, за да си
позволим на формално основание да отстраняваме кандидати.
ВЛАДИМИР
ПЕНЕВ:
Така
както
е
направено
предложението, комисията, след като се запознае с приложените
документи, да има възможност да даде указания, ако не е приложен
някой от изискуемите документи. Има такъв текст.
Колеги, в крайна сметка предлагам да възприемем варианта, в
който документите се подават в запечатан плик, но при прегледа при
извършвания подбор на документи от комисията, да се даде
възможност комисията да даде указания за представяне на
документи, които са пропуснати от кандидата.
Освен това навсякъде, където в проекта за процедура е
посочено, че действията се извършват от служителя експерт в
„Човешки ресурси”, да се замести с „от определен с решение на
ЦИК служител”.
Предлагам ви в този вариант да одобрим процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
има ли още допълнения?
Режим на гласуване на направените предложения.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И, колеги, във връзка с вече обявените
конкурси за главен счетоводител и финансов контрольор и с оглед
приемането на процедурата, във вътрешната мрежа са публикувани
методиките за оценяване. Ако искате, да ги приемем, ако искате, да
останат за следващо заседание, но да се запознаете, тъй като ще
изтече срокът за подаване на документи и трябва да формираме
комисии. Засега има време, но нека да се запознаем всички, за да
може на следващо заседание да ги приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви, колеги,
за следващото заседание да се запознаете. Много е важна
методиката, защото без методика няма как да се проследят стъпките.
Благодаря, колега Пенев.
Заповядайте, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно
заседание докладвах за сведение и запознаване отчет за извършената
работа по Договор № 5 на Валерия Николова Бончева. Във връзка с
нуждата на извършване на плащане по договора моля да бъде
одобрено, като се вземе предвид, че има извършени допълнителни
действия, включително и днес, и евентуално като предложение
между 100 и 200 лева да й бъде изплатено допълнително
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз се връщам към
първоначалното си предложение, когато обсъждахме за тази
допълнително свършена работа в кратки срокове, включително и за
днешните действия. Предлагам ви включително и за днешните
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действия, включително допълнително извършените действия, които
са описани от счетоводителя, да гласуваме възнаграждение 1000
лева. Разбира се, както прецени Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения? Режим на гласуване възнаграждение от 1000 лева.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 2 (Камелия Нейкова,
Росица Матева).
Уважаеми колеги, гласуваме и приемането на работата,
включително поправката на грешката, която вече е осъществена.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 2 (Александър
Андреев, Росица Матева).
Още сме в точка „Разни”, уважаеми колеги. Моля за
обсъждане и гласуване на подаване на молби до Би Ти Ви и до Нова
телевизия да ни предоставят записи от предаването на шоуто на
Слави Трифонов и от предаването на Милен Цветков от 23
февруари. И писмо до Съвета за електронни медии с молба да ни
предоставят запис с предаването „Шоуто на Слави” от 16 февруари.
Подлагам на гласуване да изискаме с молба предаването от
Би Ти Ви „Шоуто на Слави” от петък 23 февруари и от предаването
на Милен Цветков от 16 февруари от Нова телевизия. И от Съвета за
електронни медии – за предаването „Шоуто на Слави” от 16
февруари.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 2
(Ерхан Чаушев, Румен Цачев).
Мисля, че е редно да поканим за едно кратко неформално
обсъждане председателя на Обществения съвет с оглед
предприемане евентуално на право на отговор.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, аз
предлагам да поканим Обществения съвет на нашето заседание в
четвъртък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз предлагам днешното ни
обсъждане да приключи с писмата, които изпращаме на медиите да
ни изпратят необходимите материали, за да си подготвим позицията
и писмото за четвъртък, когато да си приемем необходимите
действия.
Що се отнася до необходимостта от обсъждане на ефекта от
тази кръгла маса, която в общественото пространство се съобщава и
някои медии съобщават, че е на Централната избирателна комисия, а
тя е на Обществения съвет, нека го оставим за малко по-късна дата.
Да си предприемем необходимите действия пред медиите, за
да можем да решим и други неща, които обсъждахме тук на
работното заседание, които са необходими правни последици.
Да приключим днес, за да се подготвим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не съм съгласен с колегата Сидерова,
поради тази причина, че ако предприемем някакви действия, след
като получим материалите, които изискваме от медиите, там касае
представител точно на този Обществен съвет. Така че смятам, че
преди това трябва да съгласуваме позицията си и с Обществения
съвет, ако имат такава. Ако те се разграничат от този техен
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представител е едно, ако кажат, че това е позиция на Обществения
съвет, съвсем друго ще бъде нашето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
господин Баханов има предложение и то не е оттеглено, а именно да
поканим целия Обществен съвет на заседанието ни в четвъртък.
Режим на гласуване на предложението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румяна Сидерова); против – 4 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
Има решение.
Уважаеми колеги, закривам днешното заседание. Благодаря
ви за търпението, за чрезвичайно взетите решения толкова бързо и
насрочвам следващото заседание за четвъртък, 1 март, от 10,30 ч.
Благодаря ви.

(Закрито в 13,05 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

