ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 616
На 15 март 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени за 20.05.2018 г.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция
„Електронно управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
2.а. Доклад относно отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Камелия Нейкова
2.б. Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Александър Андреев
3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Владимир
Пенев, Камелия Нейкова, Иванка Грозева,
Александър Андреев

2
4. Доклад, съдържащ анализ на произведените референдуми
в периода 2015 – 2016 г. и предложения за усъвършенстване на
законодателството.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Владимир
Пенев, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. и
Цветозар Томов.
ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 18 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 15 март 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проект на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени
за 20.05.2018 г. – госпожа Сидерова е докладчик. След като
приемем хронограмата за частичните избори, имаме готовност и за
обособяване на рубриката на нашата интернет страница; т. 2. Доклад
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относно съвместен проект с Държавната агенция „Електронно
управление“ – докладчик госпожа Ганчева; т. 3. Доклади по писма с
докладчици госпожа Ганчева, госпожа Сидерова, госпожа Солакова
и господин Пенев, който ми се обади, че ще закъснее, но ме помоли
да го включа в тази точка; т. 4. Доклад, съдържащ анализ на
произведените референдуми в периода 2015 – 2016 г. и предложения
за усъвършенстване на законодателството – докладчик госпожа
Сидерова; т. 5. Разни с докладчици аз и господин Пенев.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в докладите по писма и в точка „Разни“, както и в нова
точка за отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 2.а. Доклад относно отваряне на запечатани помещения.
Следваща беше госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена, госпожо
председател, в т. 3 – доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Грозева.
Следващ беше господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в нова
точка – изплащане на възнаграждения на ОИК, също и в докладите
по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ги в
писма и нова точка 2.б. - доклад относно изплащане на
възнаграждения на ОИК, господин Андреев.
Други колеги, имате ли предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, бих искала да ви информирам, че господин Пенев и
господин Томов информираха, че ще закъснеят.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени за 20.05.2018 г.
Госпожо Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка има
проект за хронограма за частичните избори на 20 май 2018 г.
Предварително ви казвам, че съм изчистила този пропуск, който
бяхме направили предишния път по отношение на тегленето на
жребия за бюлетините. Останало е сега тегленето само в
Централната избирателна комисия. В съответна точка – може би т.
48 или т. 49 – е подредбата, която се прави в ОИК, когато в
комисията има регистрирани местни коалиции или независими
кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви
да се запознаете с проекта за хронограма.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни
проект на решение за приемане на хронограмата, ведно с
хронограмата за предстоящите частични избори за кметове.
Режим на гласуване.
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Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Благодаря, колеги. Единодушно приехме с 22 присъстващи
членове това решение и тази хронограма.
Решението е с № 5000-МИ.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора от
дневния ред:
2. Доклад относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00411 от 14 март 2018 г. Това е писмо, получено по електронната поща
от Явор Димитров – главен експерт в отдел „Управление на
проекти“ към Дирекция „Планиране и управление на дейности и
проекти за е-управление“ в Държавната агенция „Електронно
управление“, като в писмото се сочи, че утре, т.е. днес, 15 март 2018
г., от 14,00 ч. ще се проведе среща за управление и изпълнение на
проекта.
Въпросите, които ще бъдат обсъждани, са:
Първо, обсъждане на получената документация от Фондация
„Право и интернет“ по Дейност 2.
Второ, обсъждане на получените бележки от управляващия
орган по подаденото искане за плащане.
Трето, има молба към госпожа Манолова да се донесат таймшийтовете (отчетите) за м. февруари 2018 г.
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По повод това писмо, колеги, което ми беше разпределено
вчера, съм възложила на За директора госпожа Радославова да
предприеме и възложи необходимите действия, предвид което тя
има резолюция за изпълнение към Веселина Тихолова.
Днес сутринта получих преписката вътре с информация,
която е предоставена от Веселина Тихолова – експерт ИКТ.
Помолих да бъдат качени във вътрешната мрежа всички
документи. Виждам, че не е качено. Не е качена във вътрешната
мрежа, но тя съдържа следното: това е информация, предоставена от
госпожа Тихолова, относно среща на екипа за управление и
изпълнение на проекта във връзка с писмо от Държавната агенция
със съответния номер. Това е писмото, което ви докладвах. И ни
уведомяват за следното:
„Експертът ИКТ към Централната избирателна комисия има
готовност да участва в срещата на екипа за управление на проекта
при решение на комисията. Във връзка с искане да бъдат
предоставени тайм-шийтовете (отчетите) на експертите за м.
февруари във връзка със сключеното Споразумение за партньорство
и Заповед със съответен номер на председателя на Централната
избирателна комисия, експерт ИКТ на ЦИК има ангажименти до
приключване на Дейност 1 по проекта, поради което счита, че не
следва да представя отчет за м. февруари 2018 г.“
Госпожа Радославова ме уведоми, че се е свързала с госпожа
Манолова. Тя не е изготвила такъв отчет за м. февруари. В
законоустановен отпуск е до 19-ти.
Предвид тази информация, аз като докладчик считам, че няма
пречка госпожа Тихолова да отиде на срещата. Мисля, че такова
беше и разбирането на обсъждането в оперативен порядък от
Централната избирателна комисия по отношение на отчетите, които
ние следва да утвърдим с решение. На този етап мисля, че нямаме
такава възможност, предвид че липсва представен какъвто и да е
отчет и тайм-шийтове.
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И предлагам в тази част госпожа Манолова да предприеме
необходимите действия след завръщането си. Може би тя като
ръководител на проекта от Централната избирателна комисия да се
свърже с отговорните лица от Държавната агенция „Електронно
управление“ и да уточнят това в оперативен порядък. Доколкото ми
е известно, тя се връща в понеделник, на 19 март 2018 г., като на
днескашната среща по отношение на госпожа Тихолова виждам, че
точка в дневния ред е да се обсъдят тези проблеми с тайм-шийтовете
(отчетите).
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Предлагам да приемем решение, тъй като госпожа Тихолова
изразява такова мнение и ако не възразявате, да участва в срещата
днес от 14,00 ч. в Държавната агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, нека да упълномощим госпожа Тихолова да участва в
срещата.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 4
(Александър Андреев, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева).
Предложението се приема.
Госпожо Мусорлиева, заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В отрицателния ми вот бих искала
да кажа, че няма пречка, че госпожа Тихолова иска
упълномощаване, защото абсолютно не е ясна функцията и на
Красимира Манолова, и на Веселина Тихолова в този проект. Нито
какво е участието им. Би следвало винаги да има представители на
Централната избирателна комисия по мое мнение, защото те нито
могат да взимат решения, нито да дават решения, нито дори да
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обсъждат наши становища. Което считам за правилно. И с право те
искат по някакъв начин фактически с нашето упълномощаване да
знаят общо взето какво вършат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви информация
по повод доклада ми от предходно заседание, с вх. № ЦИК-00-407/1
от 12 март 2018 г., и съответно № ЦИК-00-407. Припомням, че това
е писмо, получено по електронната поща от госпожа Силвия
Митева, а именно приложено са ни изпратили писмо от
управляващия орган по Оперативна програма „Добро управление“,
за предоставяне на допълнителни документи към подадено искане за
плащане чрез системата ИСУН.
Информацията се иска по три точки, а именно: Разяснение и
документи относно работата на експертите от ЦИК, съгласно т. 1.8.
от писмото. Колеги, съгласно т. 1.8. от писмото става въпрос, че се
иска разяснение от госпожа Веселина Тихолова, експерт по Дейност
1 от ЦИК, за отчитане дейностите. Иска се разяснение по това, което
е написано в отчета. И също така се иска защо часовата ставка на
Веселина Тихолова за м. ноември 2017 г. е съответно определена
сума – те считат, че е друга. Както и трето, Красимира Манолова,
като координатор на проекта от ЦИК – искат разяснение по
представени от нея отчети.
Възложила съм още онзи ден на За директора госпожа
Радославова, да предприеме необходимите действия и възлагане да
се изготвят. Знаете, че когато тук беше докладвано, приехме
администрацията да изготви необходимото.
Госпожа Тихолова е представила регистъра, който е по
проекта, актуализиран. Ние имаме протоколно решение. Тя
своевременно го води. Отговорното лице е тя. Представен ни е днес
такъв регистър. Не знам дали са качени във вътрешната мрежа.
Също така информация от госпожа Веселина Тихолова по повод
исканите разяснения и това че се представя регистърът.
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Представя се и Обяснителна записка от госпожа Жасмина
Пеовска, която казва, че предоставеното писмо с резолюция от 13
март до счетоводството в изпълнение на т. 1.8., а именно трябва да
се представи актуализирана справка за възнаграждения с
актуализирана информация за възнаграждения на екипа от
Централната избирателна комисия, съгласно инструкцията на
управляващия орган. Не може да бъде предоставена в такъв кратък
срок, предвид че тя също няма сведения за предаване на информация
по проекта до момента и не разполага с предоставените справки за
м. ноември 2017 г. Като тези дейности са се осъществявали от
госпожа Герасимова, която внезапно е излязла в продължителен
отпуск по болест и не е било възможно предаването на информация
и данни за отчетността на проекта. За да се предоставят такива
данни, следва да се запознае и обучи по проектната програма и
начина на начисляване и отчетността на дейностите на експертите
по проекта.
Колеги, срокът е 20 март 2018 г. и тъй като се касае за
разясняване и от госпожа Манолова, аз ви предлагам сега да го
приемем за сведение. И мисля, че все още има време да се изготвят
необходимите документи с оглед изпращането им до Държавната
агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с нова точка 2.а.:
2.а. Доклад относно отваряне на запечатани помещения.
Докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папката с моите инициали от днес под № 4976 и е относно искане за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените избори за общински съветници
и за кметове и национален референдум през 2015 г.
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Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх.
№ МИ-14-4 от 13.03.2018 г., допълнено с вх. № МИ-14-4\1 от
14.03.2018 г., от Общинската избирателна комисия – Сливо поле, с
искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват книжата и материалите от произведените местни избори
и от националния референдум през 2015 г., с цел изваждане от
помещението на печата на общинската избирателна комисия, както и
дневниците за входяща и изходяща кореспонденция, като са се
мотивирали, че са им необходими във връзка с издаване на
удостоверение на обявен за избран общински съветник с решение на
общинската избирателна комисия от 9 март 2018 г.
Аз вчера разговарях с председателя на общинската
избирателна комисия, че всъщност тези документи и печатът, които
са прибрали в запечатаното помещение, не би трябвало да се
съхраняват там, защото до края на мандата трябва да са на
разположение на общинската избирателна комисия, но така или
иначе те са вътре. В тази общинска избирателна комисия досега не
били имали случай да са им необходими.
Трябва да бъдат извадени от помещението. Така че ви
предлагам да вземем решение, с което да им разрешим отваряне на
това запечатано помещение по посочения в проекта на решение ред,
след което да бъде запечатано по съответния ред съгласно наше
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и да ни изпратят
необходимите документи.
Предлагам ви в проекта на решение да допълня и едно
изречение, че печатът на общинската избирателна комисия и
дневниците за входяща и изходяща кореспонденция не следва да се
съхраняват в това помещение до края на мандата на общинската
избирателна комисия. И се съхраняват от ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение ведно с допълнението.
Режим на гласуване.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5001-МИ.
Колеги, продължаваме с новата точка 2.б.:
2.б. Доклад относно изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане от общинската избирателна комисия - Пловдив, с
вх. № МИ-27-43 от 02.03.2018 г., с което се иска изплащането на
възнаграждение за проведено заседание на 28.02.2018 г. от 18,00 ч.
На заседанието са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и седем членове.
Заседанието е проведено във връзка с подадена оставка от
общински съветник и в същото заседание освен прекратяване
пълномощията на общинския съветник, е определен и следващият в
листата. Това, на което искам да обърна внимание е, че е пропуснат
един в списъка, който е следващият, с оглед подадена оставка вече
от негова страна – не желае да бъде обявяван за общински съветник,
поради което е обявен следващият след този.
И във връзка с това ви предлагам да бъде изплатено
възнаграждението на основание наше Решение № 2901-МИ от 5
ноември 2015 г., раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Колеги, преминаваме към точка трета:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-0713-4 от 14 март 2018 г. Това е напомняне за конференцията, която
ще се проведе в Синая – Румъния, през м. май 2018 г. Ние с
протоколни решения определихме госпожа Мусорлиева и госпожа
Цанева. Само за сведение го докладвам.
Докладвам вх. № ЦИК-07-47 от 15 март 2018 г., което е все
още само на английски. Това е отново покана, която касае 28 – 31
май 2018 г. – Португалия, за 16-тия международен изборен
симпозиум. След превода ще го върна на доклад.
И колеги, докладвам отново с молба наистина за работно
обсъждане и включване може би, госпожо председател, в програмата
за следващата седмица по ваша преценка, с оглед факта, че писмото
е получено през м. март. Съдържа голям обем информация. Това е
до изследователя Клара Молас. Аз няколко пъти докладвах един
проект на отговор и все го отлагахме за работно обсъждане.
Вчера обстойно се запознах с проект на отговор от госпожа
Радославова. Считам, че не е пълен, но и самата информация, която
ни е предоставена от изследователя за препотвърждаване, съдържа и
се базира на нормативни актове, които са отменени в Република
България. Също така по някои въпроси, които са отразени в
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коментари по информацията, мисля, че ние трябва да ги обсъдим
работно с оглед най-удачния и правилен отговор.
Затова ви предлагам наистина да се запознаем с преписката и
по ваша преценка, госпожо председател, да го обсъдим работно, за
да можем да изпратим отговор следващата седмица.
Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-06-12 от 14 март 2018 г. от кмета на Район „Люлин“, с което ни
уведомява, че в изпълнение на наше Решение № 4862-ПВР/МИ от 22
август 2017 г., за отваряне на изборно помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от произведени на 23 и 30
октомври 2011 г. избори за общински съветници и кметове, и от
избори за президент и вицепрезидент, ни изпращат копие от заповед
на кмета за назначаване на комисията за разпечатване на
помещението; копие от акта за унищожаване на неценни документи
с изтекъл срок на съхранение; копие от протокол за унищожаване на
архивни документи с изтекъл срок на съхранение.
Кметовете на райони в София знаят как се постъпва преди да
се унищожават документите.
Към това писмо е приложена цитираната заповед, протоколът
на комисията, която е отворила помещението, писмото на Държавна
агенция „Архиви“, акта за Столична община – Район „Люлин“, за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок за съхранение, с
подробно описване на документите, които
подлежат на
унищожаване. За отбелязване е, че тука са описани и
кореспонденции от изборите през 2009 и 2016 г., които са се
съхранявали в това помещение. Подписан е от всички членове на
съответната комисия този акт. И освен това протокол за
унищожаване на архивните документи с изтекъл срок на съхранение.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

14
Имате ли още доклади? – Няма.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00412 от 14 март 2018
г. от председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, във връзка със Закона за противодействие
на корупцията. Предлага се от Централната избирателна комисия да
бъде предоставена информация за лица, заемащи длъжности към 1
март 2018 г. – посочени конкретно: с какви функции следва да се
занимават. Посочени са декларациите, чиито образци са
публикувани на интернет страницата на комисията. Иска се
определяне на лице за контакт със съответните координати в
Централната избирателна комисия за осъществяване на това
взаимодействие с Дирекция „Публичен регистър“ в комисията.
Разбрах вчера от госпожа Радославова, че по възложена
задача от госпожа Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“, се работи по Закона за противодействие на
корупцията, за да може да се уточни кои лица попадат в кръга на
задължените за подаване на съответните декларации.
На този етап ви го докладвам за сведение. Те имат някаква
готовност и на следващото заседание предполагам, че ще имат и
конкретни предложения. Тогава ще го обсъдим по-обстойно.
Колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-00-416
от 15 март 2018 г. Ще се предостави на администрацията дотолкова
доколкото става въпрос за абонамент по Програмата АЖУР.
Уточнява се, че абонаментната поддръжка изтича на 29 април 2018
г. Имаме време. Нека да се прецени актуалността на въпроса за
ползването на тази счетоводна програма, включително и с оглед на
последните проблеми, които имаме в счетоводството.
Следващия доклад ще докладваме заедно с госпожа
Стефанова. Писмото е с вх. № ЦИК-04-14 от 15 март 2018 г. Това е
писмото, което е получено от Министерството на финансите, от
заместник-министър, подписано За министър. Става въпрос за
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сериозни разминавания в представения Годишен финансов отчет за
2017 г. Въпросът е сериозен, колеги, и с оглед на това, че следва да
бъдат направени и извършени съответните корекции и да бъдат
предоставени.
Обръща се внимание на забавянето, което имаме за
подаването на заявките до 25-то число на съответния месец и във
връзка с това се обръща внимание, че това е нарушение на
бюджетната дисциплина. Уточнила съм с госпожа Пеовска да не би
да става въпрос за корекциите, които бяха извършени на Годишния
финансов отчет. Оказа се, че не. Към настоящия момент от
счетоводството не могат да уточнят откъде произтичат тези
разминавания и ще се наложи да се направи и съответната среща и
взаимодействие със съответната дирекция в Министерството на
финансите.
Аз ще помоля госпожа Стефанова, тъй като тя е по-запозната
с въпроса, да ме допълни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моето предложение беше само
госпожа Пеовска да се свърже с ресорния служител - госпожа
Герасимова, която отговаря за нас в Министерството на финансите,
и да уведоми, че считано от утре ще има човек, който ще започне да
се занимава със счетоводството. Да коментират кое от всичките
неща е с най-голяма спешност, да се подредят по приоритет, за да
може да се дадат някакви срокове, които ние можем да изпълним, за
да могат да се подготвят нещата – тези, които не търпят отлагане.
Това само като предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, аз смятам, че е крайно
време въпросите да се обсъждат явно. От четири години, откакто е
започнал мандатът на тази Централна избирателна комисия, ние
имаме проблем със счетоводството и със осчетоводяване на
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разходите и приходите, и изобщо дейността в Централната
избирателна комисия. И смятам, че ръководството на комисията
сериозно трябва да се заеме с този въпрос. Не може непрекъснато да
се сменят хората и да не се знае кой какво прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други изказвания? – Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам процедурно предложение
да дадем 15 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, 15
минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило по електронната ни поща, с вх. № ЦИК-07-28/2 от 7 март
2018 г., ведно с превода, който е постъпил на 8 март 2018 г. В
писмото се изразява благодарност. То е от Ванна Уодърс от Канада и
в него се изразява благодарност за отговора, който сме изпратили
във връзка със запитване за кандидатски листи за минали избори,
като искането е да се посочи линк и за 2001 г., но тъй като в нашия
портал за проведени избори, няма данни за проведените през 2001 г.,
ви предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-38-1 от 9
март сме получили благодарност за предоставената информация на
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господин Сунстрьом. Има допълнителен въпрос: има ли друг орган
на власт в България, който да поддържа исканата информация.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № ЦИК-00-587-1 от 14 март
2018 г. сме получили покана за участие в семинар по обществени
поръчки във Варна на 21 и 22 март 2018 г. Докладвам ви го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-45 от
14 март 2018 г. сме получили преписка от общинската избирателна
комисия – Брусарци. В предходно заседание ви докладвах
преписката, която ни беше изпратена, с присъдата на лицето
Димитър Цветанов Петров – кмет на с. Буковец. Общинската
избирателна комисия е прекратила пълномощията, изпратила ни е
две решения, които е взела. Изпълнила е разпореждането на
прокуратурата.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В допълнение: в Решение № 196 от
12.03.2018 г. на ОИК – Брусарци са ни уведомили, че във връзка с
прекратяване на пълномощията, броят на избирателите в с. Буковец
е 126, така че не се налага да сезираме президента за насрочване на
друг избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
пристигнало писмо с вх. № МИ-22-3 от 13.03.2018 г. То е качено във
вътрешната мрежа, тъй като носи резолюция „Вътрешна мрежа“.
Това е молба до председателя на Централната избирателна
комисия от Радко Вълов от с. Люляково, област Бургас, с което ни
препраща копие от молба от 10.08.2015 г. до кмета на с. Люляково и
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Районна прокуратура – гр. Айтос; отговора, който е получил от
кмета същата година, както и две молби до кмета от 2016 г. и 2018 г.
Моли след като се запознаем, а евентуално и да изчакаме
постановлението на Районна прокуратура – Айтос, да му дадем
отговори, така както и счита, че би следвало вместо три секции, в
селото да бъдат открити две секции, тъй като в момента тези три са
прекалено много.
В молбата, която е приложена към това писмо, са повдигнати
въпроси, свързани с радиоуредбата в селото, ВиК мрежата и
строителството и други въпроси, които са свързани с урбанизацията
на самото село, както и въпроси, свързани с липсата на отговор на
поставените от него. Вие бихте могли подробно да се запознаете.
По отношение на отговора, който е от кмета, той е свързан с
предизборна агитация, която е била водена във връзка с изборите на
9 август 2015 г. на събрание в селото.
Във връзка с това имаме два възможни варианта. Едното е да
остане за сведение, а другият вариант е съвсем кратко да отговорим
на господин Радко Вълов, че поставените въпроси не са от
компетентността на Централната избирателна комисия и същите
следва да отправи към кмета на общината или общинския съвет,
защото те са свързани с устройството в общината, включително и
заповедта за назначаването на секциите също е от компетентността
на кмета на общината, а не от страна на Централната избирателна
комисия или общинските избирателни комисии.
И в тази връзка, ако считате, че не трябва да остане за
сведение, да изготвя съвсем кратък отговор и да препратим писмото
към общината, а те вече да си вземат своето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да бъде препратено до
кмета на съответната община, с копие до господин Вълов – да го
препратим по компетентност.

19
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение за
изпращане по компетентност.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против –
3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Таня Цанева).
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния ред.

Продължаваме с точка четвърта:
4. Доклад,
съдържащ
анализ
на
произведените
референдуми в периода 2015 – 2016 г. и предложения за
усъвършенстване на законодателството.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка
имате проекта за доклад относно организиране и провеждане на
националните референдуми през 2015 г. и 2016 г. Писала съм за
местните референдуми, но няма такъв раздел, който обаче може да
се изчерпи само, че важат същите заключения, защото в анализа по
същество е анализирана уредбата. Освен това в този раздел, ако
прецените, трябва да добавим и това, че правомощията на
Централната избирателна комисия трябва да бъдат разписани поподробно или най-малкото да се посочи кои точно правомощия
важат при произвеждането на местните референдуми и
националните референдуми. Да не е така обща препратката.
Освен това в духа на промяна в Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление аз ви
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предлагам изрично да се изведе приемането на книжата за
провеждане на местните референдуми и в правомощията на ЦИК да
се напише, че Централната избирателна комисия приема образци на
такива книжа, като след това всеки общински съвет на базата на тях
ще приеме книжата, в които само ще има изменение за коя община и
за кои въпроси се отнася референдумът.
Защото практиката ни показва по местните референдуми,
мисля, че Катя Иванова и Метин Сюлейман ще ме подкрепят, че
обикновено общинските съвети препращат това задължение в
частта, която касае книжата относно гласуването, на общинските
избирателни комисии и те им изготвят книжата, след което ги
приемат като решения на общинските съвети. Това е от една страна.
В много от общините, които са със сравнително малък брой
население, няма и необходимия капацитет от гледна точка на кадри,
доколкото юристи в малките общини почти няма. А в общинските
избирателни комисии ситуацията е същата. Така че обосновавам
предложението ние да подготвяме образците на книжата за
референдумите, а те само да ги препотвърждават с характеристиката
за съответното населено място.
Виждате изводите, които съм направила. Те са към поконкретна уредба и по-конкретна уредба за начина на гласуване,
като тук потвърждавам мисля това, което предложи колегата
Христов: пликът при референдуми, независимо национални или
местни, трябва да отпадне. Ако отпадне пликът, ще отпадне и
начинът на отчитане на гласовете, споровете и ще стане много полесно, защото ще се уеднакви режимът. Ще отпадне още излишна
още една недействителна бюлетина или глас – споровете са големи,
знаете и при нас във връзка с това. Какво броим, след като влезе в
кутията: бюлетини или гласове. И ако се гласува само с бюлетини,
два вида недействителност ще отпаднат, защото няма да имаме
бюлетина извън плика – този въпрос също при нас беше спорен. И
той е спорен именно заради неяснотата в уредбата в закона.
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Така че чакам за предложения, за допълнения, ако има или
нещо към предложения ви проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Още когато обсъждахме, решихме, че
тук ще пренесем изводите от доклада на госпожа Таня Цанева във
връзка с медийните пакети. И тъй като аз не бях в състояние да отсея
това, което те работиха цялата група като материя, предпочитам
Таня Цанева да отсее тая част. Затова са тези въпросителни вътре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ясно и категорично последното
изречение е: Има нужда от нов закон, съобразен със съвременните
условия и новия Изборен кодекс. Кръпка по кръпка – общо взето
нищо не става. Направо едно категорично съждение: Въз основа на
казаното считаме, че има нужда от нов закон, отговарящ на
съвременните условия и разпоредбите на Изборния кодекс или нещо
подобно. Волята да е ясна: нов закон. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, аз тогава мога да го направя
това: Нов закон или отделен раздел в Изборния кодекс за
произвеждане на референдумите. Ако сте съгласни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз бих изказал едно по-различно
мнение с оглед и обстоятелството, че все пак те не попадат изцяло в
изборните правила. Да си остане да бъде нов закон, който да бъде
съобразен с правилата след влизането в сила на Изборния кодекс, но
да не бъде част от самия кодекс.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не само. Допълнително разсъждение
в тази посока. Понеже Ивайло го предложи. Едно съображение в
насоката да не е непременно в Изборния кодекс, примерно би било,
че начинът на гласуване е по-облекчен в референдумите. Има
правила и има резон да се запази, защото това е пряко участие на

22
гражданите. А в европейските документи също са разделени тези
правила. Имаме отделно избори за членове на Европейския
парламент, имаме отделно за допитванията до населението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще подкрепя предложението на
колегата Андреев. Да се обединим около това и ако ще правим
предложение, то да бъде за закон, а не за някакъв раздел в Изборния
кодекс, тъй като ако обърнете внимание, в Закона за прякото участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление освен
национален и местен референдум, има още три раздела, които касаят
гражданска инициатива, европейската гражданска инициатива,
общото събрание на населението. Тоест, материя, която е извън
изборите и се урежда с други документи. Затова ми се струва поудачно предложението да бъде за нов закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз първо изказвам съгласието си със
съдържанието на изказването на колегата Чаушев. След това
направих едно предложение извън микрофон, което беше обсъдено
от колегите на микрофон и затова аз трябва да взема думата, защото
колегите Андреев и Иванова не ме убеждават в тяхната правота.
Аргумент в полза на моето предложение, което поддържам, и
моля да се подложи на гласуване без да водим дълги дебати, е това,
че когато една материя се кодифицира и съответният нормативен акт
бъде наречен кодекс, тя трябва да обхване тези обществени
отношения във възможно по-голям мащаб. Освен това аз считам, че
когато в един кодекс бъдат уредени тези сходни въпроси, макар и
със съответните нюанси и различия, то тогава ще има една
неразривна връзка. А когато са в отделни закони, може да има
противоречие между единия и другия закон. Именно това е
смисълът на кодификацията в правото. Така е още от времето на Код
Сивил.
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И аз съм убеден в това си предложение. Сигурно ще се сетя и
за други аргументи, но този е основният, който в момента ми идва.
Затова аз моля, след като анализа ще го правим, да вкараме текст
така както първоначално докладчикът се съгласи, или раздел на
Изборния кодекс.
Моля да се подложи на гласуване предложението ми, което
правя на микрофон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова, след това госпожа Матева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето мнение вече се оформи
окончателно и ще ви кажа, че това излиза от предмета и на двата
закона – кодифицираният Изборен кодекс и Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление. Докато при единия закон целта е формиране на
органи на власт, в другия закон целта е съвсем различна. Там е
пряката демокрация. В единия е представителната власт и
демокрация, а в другия закон е пряката демокрация, прякото участие
на гражданите в държавната и местната власт. Така пише в закона.
И отделно са регламентите на Европейския съюз във връзка с
това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз само исках да кажа, че се
присъединявам към казаното от колегата Андреев и колегата
Иванова, а сега вече и от колегата Сидерова.
И като реплика на колегата Ивков ще кажа, че се кодифицира
материя, която урежда едни и същи обществени отношения.
Всъщност в двата изборни кодекса – отменения и сега действащия,
са включени преди това законите, които уреждаха местни избори,
изборите за президент и вицепрезидент, за Народно събрание и за
Европейски парламент. Докато Законът за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление урежда
съвсем друг вид обществени отношения. И освен референдумите,
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там се урежда и пряката инициатива на гражданите. И всъщност при
такава инициатива не се прилагат разпоредбите на Изборния кодекс,
така че няма място като раздел в Изборния кодекс.
Предлагам да подложите на гласуване предложението на
колегата Чаушев, което беше много добре изчистено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз ще ги
подложа на гласуване по реда на постъпването на предложенията.
Други колеги? – Не виждам.
Първото предложение, което постъпи, беше предложението
на господин Чаушев: едно последно изречение, че ние считаме, че
има нужда от изцяло нов закон, който да бъде в съответствие и в
хармонизация с Изборния кодекс.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, сега подлагам на гласуване предложението на
господин Ивков: след „Считаме, че има нужда от нов закон…“, да
бъде дописано: „…или раздел в Изборния кодекс“.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев), против – 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева).
Колеги, не постигна необходимото мнозинство това
предложение. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни доклад, ведно с корекциите направени в залата и допълнението от
госпожа Цанева.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
И уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращането му в
Народното събрание, съобразно изискванията на законодателството.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпихме и тази точка от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка пета:
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5. Разни.
Първият докладчик съм аз.
Колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-04-01-8 от
14 март 2018 г., сме получили писмо от Министерството на
външните работи на Република България от госпожа Шекерлетова. В
отговор на наше писмо, с което ние изискваме информация по повод
предстоящи избори в други държави, с това писмо госпожа
Шекерлетова ни информира, че Министерството на външните
работи е изпратило съответните указания до задграничните
представителства на Република България в чужбина. От друга
страна, предвид понякога сложната ситуация при провеждане на
избори в някои страни по света, те биха били благодари, ако ЦИК
уведомява Министерството на външните работи, в случай че
възнамерява да изпрати свои представители в мисии за наблюдение
на избори в чужбина.
Докладвам ви го за сведение. (Реплики.)
Уважаеми колеги, тъй като в момента пред нас няма справка,
нека да гласуваме по принцип изпращане винаги при мисии на
такива писма.
Колеги, Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 4 (Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, отново във вътрешната мрежа е
публикувано писмо с вх. № ЦИК-07-209-13 от 13 март 2018 г. Това е
писмо от Централната избирателна комисия на Грузия, с което
писмо от една страна благодарят за нашето участие и презентации, а
от друга страна поставят въпрос. Първо ни информират, че ще
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публикуват презентациите, които са направени там по време на
Осмата годишна среща на органите за управление на избори на
официалната си страница. И се обръщат към нас да потвърдим
желанието си тази презентация да бъде публична.
Колеги, ние сме най-публичният орган. Разбира се,
потвърждавам, че тази презентация, която направих, следва да бъде
публична.
И колеги, на последно място извън папките докладвах
миналата седмица за сведение и запознаване, а сега отново е
прехвърлено писмото с № П-12-044-ПНС. (Реплики, уточнения,
коментари.)
Уважаеми колеги, след разговор в оперативен порядък
предлагам това писмо да бъде до председателя на Народното
събрание, председателя на Комисията по правни въпроси на
Народното събрание и председателите на парламентарни групи.
Частта „Относно машинно гласуване“ отпада. Отпада и за контакта.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо и изпращането му.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 3 (Ивайло Ивков,
Камелия Нейкова, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик по тази точка е
господин Пенев – заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, утре изтича
срокът, в който могат да се подават документи за двата конкурса,
които са обявени: съответно за главен счетоводител и за финансов
контрольор. Затова лично аз предлагам днес да вземем решение и да
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определим състава на двете комисии, които ще проведат конкурса.
Във връзка с това във вътрешната мрежа е публикувана в моята
папка една справка с приложените писма, получени във връзка с
наше запитване за посочване на външни експерти – специалисти в
областта на счетоводството и финансовия контрол, които да
подпомогнат работата на двете комисии. И също така са
публикувани и методиките за провеждане на оценяването, които
бяха докладвани на предходно заседание за запознаване.
Аз лично ще направя предложение за състав на двете
комисии, съответно разбира се и каквито други предложения има,
всеки ще направи, за да може да формираме състав. Съобразно
приетата вече процедура за извършването на подбор при
назначаване на служители в Централната избирателна комисия,
съставът на комисията трябва да е от пет члена и двама резервни –
като по един във всяка комисия ще бъде външен експерт.
Във връзка с това ви предлагам комисията, която да извърши
конкурса за главен счетоводител, да е в същия състав, какъвто беше
и при последния конкурс. Тоест, председател – Мария Мусорлиева;
членове: Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Александър
Андреев. Предлагам за външен експерт посоченото от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ – „Стопански факултет“ лице
доц. д-р Надя Велинова-Соколова. И за резервни членове – Катя
Иванова и себе си. Това е за конкурса за главен счетоводител.
По отношение на комисията за финансов контрольор
предлагам колегите Кристина Стефанова, Ивайло Ивков, Румен
Цачев, д-р Ина Лечева – посочена като главен асистент от УНСС –
„Финансово-счетоводен
факултет“,
която
е
подпомагала
предходната комисия като лице, посочено от Министерство на
финансите. И резервни членове: Мария Мусорлиева и Иванка
Грозева. Пропуснах себе си, извинявайте, колеги.
Председателя ще предложи някой друг.
По отношение на възнаграждението на външните експерти,
предлагам да е 200 лв. И по отношение на двете методики, които са
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публикувани, предлагам Раздел първи, който е „Подбор по
документи“, да отпадне от методиките, тъй като тези правила са
подробно разписани в процедурата и да останат само разделите по
„Провеждане на теста“ и „Интервю“. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, допълвам предложението на господин Пенев по следния
начин: по трима резервни членове на комисиите. При комисията за
главен счетоводител третият резервен член да бъде госпожа д-р Ина
Лечева от УНСС, а в комисията за финансов контрольор третият
резервен да бъде госпожа доц. д-р Надя Велинова-Соколова.
Също така, колеги, предлагам председател на комисията за
финансов контрольор да бъде господин Пенев.
Други въпроси по този доклад? – Не виждам. Затова, колеги,
подлагам анблок на гласуване всички направени предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с изразено
желание от колегите, които са в групите за езиково обучение към
Британския съвет, да продължи обучението, ви предлагам да вземем
принципно решение за продължаване на обучението при същите
условия и за същите часове. И да възложим на администрацията да
подготви съответната документация, необходима за сключване на
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договор. Както и счетоводството да подготви информация за
финансовата обезпеченост на поемане на задължението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 2 (Ивайло Ивков,
Мартин Райков).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искова молба
от Мартин Димитров Димитров и Петър Владиславов Славов до
Административния съд на гр. София срещу Централната
избирателна комисия. С настоящата искова молба ищците
предявяват искане за отмяна на фактическите бездействия на
Централната избирателна комисия по осигуряване на машини и
терминали и изпълнението на чл. 206 във връзка с чл. 6 и чл. 8 от
Изборния кодекс, за произвеждане на машинно гласуване.
Молбата е във вътрешната мрежа, в моята папка.
Изложени са съображения по допустимостта, по фактите.
Цитират разпоредбите на Изборния кодекс - § 10 и § 11. Също така
решението на Върховния административен съд, което е отменило по
тяхна жалба наше решение.
Правните основания за предявяване на това искане са чл. 206,
чл. 213, чл. 214 от Изборния кодекс, като на основание чл. 257 от
АПК искат от Административния съд да отмени фактическите
бездействия на ЦИК по отношение на въвеждането на машинно
гласуване, и съдът да задължи Централната избирателна комисия да
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въведе машинното гласуване в най-кратък срок, съобразно
изискванията на Изборния кодекс.
Имат и особено искане: Министерският съвет да бъде
привлечен като подпомагаща страна.
Макар и да е кръстено искова молба, това е оспорване по чл.
257 от АПК, в който наистина е предвиден ред за оспорване срещу
бездействието на административния орган, и то само… (Реплики.)
Той си го е кръстил искова молба, но това е оспорване по чл.
257 от АПК. Явно съдът я е приел за редовна, щом ни я изпраща за
комплектуване. И имаме тридневен срок да комплектуваме
преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
госпожа Бойкинова.
Госпожо Матева, ще ви преразпределя преписката с оглед на
служебната командировка на госпожа Бойкинова и на мен.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, с оглед на факта, че съм служебна
командировка и в петък, и в понеделник, заедно с други колеги от
Централната избирателна комисия, и с оглед постъпило заявление от
госпожа Мусорлиева, на която по обективни причини й се налага да
отсъства в периода от 16 до 19 март 2018 г., Централната
избирателна комисия трябва да определи лице, което да изпълнява
функциите За председател, за петък и за понеделник.
Колеги, моля за вашите предложения, защото това трябва да
бъде и по съгласие – не може да бъде вменено.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз предлагам колегата Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Съжалявам, но аз ще бъда извън София
– пътувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други предложения, колеги? – Заповядайте, господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам Ваня Грозева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, по отношение на необходимостта от счетоводни
операции, те могат да изчакат до вторник.
Подлагам на гласуване упълномощаването на госпожа
Грозева.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 20 март 2018 г., вторник,
от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 14,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева

