ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 622
На 5 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция
„Електронно управление”.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклад на комисията за конкурса за финансов контрольор.
Докладва: Владимир Пенев
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румен Цачев
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков,
Владимир Пенев, Таня Цанева
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Владимир Пенев
6. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Владимир Пенев,
Румяна Сидерова, Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
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Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова и Метин Сюлейман.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция
„Електронно управление”. Докладчик – госпожа Ганчева.
2. Доклад на комисията за конкурса за финансов контрольор.
Докладчик – господин Пенев.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчици – госпожа Ганчева, господин Цачев.
4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева,
господин Ивков, господин Пенев, госпожа Цанева.
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладчик – господин Пенев.
6. Разни – с докладчици аз, господин Пенев и госпожа
Сидерова.
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в
така предложения дневен ред? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване този дневен ред. Режим на
гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, на първо място, бих искала да ви информирам, че днес
по обективни причини отсъстват: госпожа Мусорлиева, госпожа
Солакова, госпожа Нейкова, господин Баханов, господин Христов,
госпожа Бойкинова и господин Сюлейман.
И на второ място, колеги, поради отсъствие по обективни
причини на заместник-председателя госпожа Мусорлиева и на
секретаря госпожа Солакова трябва да изберем за днес изпълняващ
функциите за секретар на Комисията.
Уважаеми колеги, предлагам това да бъде господин Цачев.
Имате ли други предложения? Не виждам. Колеги, подлагам на
гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Благодаря.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 1. Доклад относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще направя
няколко доклада, свързани със съвместния проект.
На първо място ви докладвам вх. № ЦИК-00-446 от 3 април
2017 г. С това писмо, получено по електронната поща от господин
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Явор Димитров, главен експерт при Явор Димитров – главен
експерт в отдел „Управление на проекти“ от Дирекция „Планиране
и управление на дейности и проекти за е-управление“ в към
Държавната агенция. Моли до края на 5 април да се предадат
отчетите за извършена работа за м. март от членовете на екипа.
В тази връзка ви докладвам и докладната записка под вх.
№ ЦИК-09-51 от 5 април 2018 г., изготвена от госпожа Красимира
Манолова, с приложен отчет за м. март, както и проект на писмо до
Държавната агенция „Електронно управление”. С тази докладна тя
ни представя отчета си за м. март. Моля да го разгледаме и ако
нямаме възражения или някакви предложения с протоколно решение
да утвърдим този отчет, за да може да бъде предоставен в срока днес
на Държавната агенция „Електронно управление” с оглед отчитането
на средства по проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, моля погледнете. Имате ли въпроси,
коментари? Не виждам
Колеги, подлагам на гласуване
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият ми доклад в
тази точка е писмо с вх. № ЦИК-00-448 от 3 април 2018 г. С това
писмо по електронната поща госпожа Силвия Митева, ръководител
на проекта за Агенцията, приложено ни е изпратила писмо за
верификация на искане за плащане № 3 по съвместния ни проект.
Вчера след получаване на преписката аз резолирах до
госпожа Манолова с оглед това, че е ръководител и част от екипа за
становище, предложения за необходими действия, както и за
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становище от счетоводството. Госпожа Манолова е написала върху
преписката в изпълнение на моята резолюция, че в телефонен
разговор с ръководителя на проекта на госпожа Митева е уточнено,
че с писмото е изпратена информация на Централната избирателна
комисия. Допълнително ще бъде изпратена информация от
Агенцията с разпределение на верифицираните средства по проекта
за членовете и за експерта по проектните дейности.
Предлагам да бъде за сведение.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-00-773/4 от 4 април 2018 г.,
като отново след получаването съм възложила на госпожа Манолова
за изразяване на нейното становище като член на екипа и
предложение за по-нататъшните действия. Писмото съдържа
информация от госпожа Силвия Митева, че във връзка с полученото
коригирано техническо задание, методика и оценка и съпътстваща
документация с писмо с вх. № ДАЕУ-14-01 от 1 март и писмо от
Централната избирателна комисия със съответния номер, приложено
ви изпращаме нашето становище, което ще получите на хартия.
В допълнение са изпратени бележките на Държавната
агенция „Електронно управление” в режим на проследяване на
промени. Отново госпожа Манолова си е изразила мнението и
становището по това писмо, като сочи, че след проведен телефонен
разговор с ръководителя на проекта Силвия Митева, това писмо,
което всъщност представлява имейл, който е изпратен до фондация
„Право и интернет” с копие до Централната избирателна комисия и е
за информация на Централната избирателна комисия.
Колеги, ако имате други становища?
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-450 от 5 април 2018 г. Това е
писмо, получено от Силвия Митева във връзка с одобрено искане за
изплащане по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система
за дистанционно електронно гласуване”. Приложено ни изпращат
разпределението на възнаграждението на екипа по проекта съгласно
писмо от управляващия орган.
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Колеги, това е свързан доклад, тъй като преписката току-що я
получавам, с предходен мой доклад в тази точка.
Виждате, че са приложени таблици с отчетен период 3 април
– 31 октомври 2017 г., като поименно за всеки са допустимите
разходи, верифицирани и възстановени по проекта.
Предлагам да го приемем за сведение и да го предадем на
госпожа Манолова и счетоводството за предприемане на
необходимите действия, в случай че се дължат такива.
По предходния си доклад допуснах да спомена, че писмото,
от което е изпратено до фондация „Право и интернет”, в последния
абзац става ясно, че възложителят отказва приемането на
извършената услуга поради несъответствие с уговореното по
договора и констатирани недостатъци, като констатираните
отклонения и недостатъци са описани в приложен констативен
протокол, като е посочен срок за тяхното отстраняване не по-късно
от 14 април.
Нямам повече доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Преминаваме към точка втора – доклад на комисията за
конкурса за финансов контрольор. Заповядайте, господин Пенев.
Точка 2. Доклад на комисията за конкурса за финансов
контрольор.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, започвам доклада си с това, че
ви уведомявам, че в моята папка има подпапка „Конкурс за
финансов контрольор”, в която се публикувани всички материали,
свързани с проведения конкурс, включително протоколите на
комисията от 20 март и 3 април, стенографския протокол от
проведеното интервю, както и резултатите от проведените тестове,
за да може всички колеги, които имат желание да се запознаят
подробно с материалите, да го направят, докато докладвам. Ако е
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необходимо, и след това да се даде допълнително време за
запознаване.
Както знаете, със заповед на председателя на Централната
избирателна комисия беше назначена комисия, която да проведе
конкурса за финансов контрольор въз основа на протоколно решение
на Централната избирателна комисия.
В срока за подаване на документи бяха подадени заявления
от осем кандидата. От тях бяха допуснати до следващия етап на
процедурата, а именно решаване на тест, пет кандидати. Трима от
кандидатите се оказа, че не отговарят на условията на обявения
конкурс, като двама от тях не доказаха необходимия минимален
професионален опит, а един от кандидатите се оказа, че не разполага
с доказателства за минимална образователна степен „Магистър” в
професионалната област, всъщност имаше само следдипломна
квалификация в тази област.
Поради което в крайна сметка до решаване на тест, втория
етап от конкурса, бяха допуснати пет кандидати. Както знаете,
решаването на теста беше насрочено за 3 април, вторник. В часа,
който беше обявен за започване на теста, се явиха четирима от
петимата допуснати кандидати, не се яви единият от допуснатите
кандидати.
В 13 ч. комисията се събра тук в тази зала заедно с
допуснатите кандидати. Бяха разяснени на кандидатите условията на
методиката за провеждане на конкурса, като бе предоставена
възможност да се запознаят и всяка едно тях се уведомиха върху
екземпляр от методиката, че са запознати с условията на тази
методика. След което единият от кандидатите изтегли един от трите
разработени варианта за провежда на тест, който се оказа Вариант 2
от трите варианта, на останалите два варианта бяха разпечатани
пликовете, в които се намираха, за да се убедят кандидатите, че
вариантите са три. На всеки от кандидатите беше раздаден
изтегленият вариант от теста, който освен това беше оформен
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съгласно изискванията на процедурата като изтеглен с всички
подписи на членове на комисията.
Определеното време за решаване на теста беше 45 минути,
като по време на провеждане на теста бяха оставени да присъстват
като квестори двама колеги от администрацията на Централната
избирателна комисия.
Всички кандидати се справиха с решаването на теста и то за
по-кратко от определеното време. При това показаха доста висок
резултат, като двама от кандидатите постигнаха максималния броя
точки, а останалите двама постигнаха 24 от 25 възможни точки от
теста.
При това положение комисията взе решение да допусне и
четиримата кандидати до последния етап от конкурса, а именно
интервю. Последният етап от конкурса започна в 14,30 ч. и
приключи в 17 ч.
Всички членове на комисията задаваха въпроси на
кандидатите с цел установяване и преценки на тяхната аналитична
компетентност, ориентацията им към резултати, способността им за
работа в екип, комуникативна компетентност и професионална
компетентност.
След приключване на интервюто комисията продължи своята
работа, като извърши оценка по всеки един от петте критерия за
всеки един от четиримата кандидати и извърши оценяването, като
установи броя точки за всеки един от кандидатите.
В резултат на общия сбор от точките в двата етапа, които
бяха – решаване на тест и провеждане на интервю, в крайна сметка
най-много точки събра кандидатът Петранка Георгиева
Семерджиева – 45,2 точки. Поради което комисията взе решение да
предложи на Централната избирателна комисия за заемане
длъжността финансов контрольор да бъде одобрена кандидатурата
на Петранка Георгиева Семерджиева, както и да бъде сключен с нея
трудов договор при стандартните условия – безсрочен договор с
шестмесечен срок за изпитване.
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Преди да приключа само да кажа, че комисията изказва
благодарност на външния експерт, който подпомогна значително
нейната работа през цялото време. И ви моля след това да одобрим
приемането на нейната работа, да упълномощим председателя на
ЦИК да подпише констативния протокол, с който се извършва това
приемане, за да може да се изплати възнаграждението по сключения
с нея договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев, за изчерпателния доклад.
Колеги, коментари? Не виждам коментари.
Подлагам ан блок на гласуване: одобряване работата на
комисията; класирането; предлагане сключване на договор при
стандартните условия с класирания на първо място; приемане
работата на външния консултант, подписване на констативния
протокол и съответно изплащане на възнаграждението на външния
консултант.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка трета – доклади относно
искания за отваряне на запечатани помещения. Първи докладчик е
госпожа Ганчева. Заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо с вх. № НС-06-18 от 3 април 2017 г. 2018 г. Писмото е от
кмета на община Ветрино. Съгласно наше решение приложено ни
изпраща информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на
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двете помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали, находящи се в сградата на общинската администрация на
Ветрино, резултата от експертизата на експертната комисия относно
ценността на документите и предаването им за постоянно
съхранение, както и унищожаване.
Приложени са наше решение, негова заповед, протокол,
приемно-предавателен протокол със съответните дати.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е господин Цачев. заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо вх. № ПВР-06-17
от 4 април 2018 г. кметът на община Червен бряг ни уведомява, че са
отворени две запечатани помещения за преместване на изборни
книжа и материали от едното в другото, съгласно наше Решение
№ 5008 от 27 март 2018 г.
Докладвам го за сведение.
Към писмото са приложени заповедта за отваряне на
помещенията, както и протоколът от работата на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Изчерпихме точка трета от дневния ред. Преминаваме към
точка четвърта – доклади по писма. Първи докладчик е госпожа
Ганчева. Заповядайте.
Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
преписката във връзка с Работна група „Изборни въпроси” в
Брюксел през април месец, като докладвам допълнително постъпили
материали заедно с превода им. Знаете, отложихме тази преписка с
оглед изслушването и разяснението на господин Станев по
изготвения от него проект на писмо с отговори относно криптотула.
Във вторник той разясни, колегите, които бяхме на работното
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обсъждане, се обединихме около това да се изпрати неговият
отговор със забележка, която ще докладвам по-късно.
Сега ви докладвам вх. № ЦИК-07-10-6 от 2 април 2018 г.
Приложено ни е изпратен документ за обсъждане и последният
проект на дневен ред за събитието „За демократично участие и
изборни въпроси”, което ще се проведе на 25 и 26 април 2018 г. в
Брюксел, с темите, които са засегнати в този документ и ще бъдат
предмет на дневния ред. Целта на срещата е да се подпомогне
събирането, разпространението и ангажимента за въвеждане на
практики в държавите членки в подкрепа на избирателната
активност и недискриминационния подбор на кандидати в полза на
всички граждани на Европейския съюз с конкретна насоченост към
практически мерки.
В документа се сочи, че тези мерки може да се категоризират
като мерки за подпомагане на демократичното участие на
гражданите на Европейския съюз, включително мобилните
граждани, процедурни корекции, които подпомагат европейските
граждани да избират и да бъдат избирани, мерки за подпомагане на
длъжностни лица за администриране на местните и европейските
избори, мерки за подпомагане на европейското измерение на
изборите и мерки за подпомагане на кампаниите, насочени към
европейски въпроси, както и решения за дистанционно гласуване и
други практически решения.
Позволих си да бъде по-детайлна в доклада на този документ
с оглед на това, че следва до 16 април ние да упълномощим наши
представители, които ще участват наред с ниво директори.
Знаете, че по тази преписка ние изпратихме както и за
предходното заседание писмо до „Информационно обслужване” за
съдействие с посочване на експерт. Това е господин Александър
Станев.
Колеги, считам, че представителите, които ще изпратим на
тази среща и на това събитие, може да ги упълномощим да участват
в дискусията и да вземат отношение по тези въпроси, които са от
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документа за обсъждане, с оглед на това, че в Централната
избирателна комисия, мисля че по доклад на госпожа Сидерова,
беше попълнен и изпратен въпросникът за местните избори. По мой
доклад беше попълнен и изпратен въпросникът, многократно
докладван и обсъждан в Централната избирателна комисия, който
касае решенията за дистанционно гласуване във връзка с
изследването на Клара Молас, знаете, ние имаме обединени
позиции.
Освен това по повод мой доклад и на госпожа Алексиева и на
госпожа Таня Цанева с оглед участията ни в тези работни групи
също Централната избирателна комисия е запозната и по всички
въпроси имаме официални позиции и общо взето знаем какви са ни
становищата.
Във връзка с това, на първо място, предлагам да одобрим
проекта на отговори, който ни е предоставен от господин
Александър Станев, с една забележка по отношение на отговор № 2.
В отговор № 2 е необходимост от използването на два публични
ключа, произтича от законовото разделение на отговорностите
между различни институции в дадена държава членка. Доколкото
разбрах, се обединихме да отпадне думичката „законово” с оглед –
припомням на колегите, които бяха, и на тези, които не бяха, за
яснота, че господин Станев обясни случая с Испания, която е
единствената държава, която е въвела две точки за контакт, с оглед
на което се създават предпоставки за затруднения в софтуера по
мнение на господин Станев и това ще бъде вероятно една от темите,
които ще бъдат обсъждани. Ние, които бяхме на работното
обсъждане, се обединихме около становището, че в случай че
държавите членки се обединят, че Испания трябва да се коригира, да
подкрепим едно такова решение чрез нашите представители, които
ще участват на тази експертна група.
Предлагам да одобрим отговора с така направената корекция,
който да изпратим първо за превод и след това да го изпратим до
Европейската комисия. Това е първото протоколно решение, след
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което да определим представители, които ще участват на тази среща.
Моето предложение е, че наред с експерта господин Александър
Станев следва да участват поне двама членове на Централната
избирателна комисия. Припомням, че на срещите в минали години
участва госпожа Алексиева, госпожа Цанева, аз съм участвала и
последния път участвахме аз и госпожа Алексиева.
Така че, колеги, моля за вашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, нека първо подложим на гласуване одобряване на
отговора.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, много моля да помислим и във вторник да решим
този въпрос. Оставяме за вторник втория въпрос.
Госпожо Ганчева, имате ли други доклади? Не.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам за сведение входящи номера
НС-09-10 от 3 април, ПВР-09-36 от 3 април и ПВР-09-34 от 3 април
2018 г. Това са идентични писма, които са с копие до Централната
избирателна комисия до съответните окръжни прокуратури, както ги
продиктувах по номера, Пловдив, Стара Загора и Бургас, от
Върховна касационна прокуратура, които да изискат преписки по
постановен отказ да се образува досъдебно производство за
упражняване на контрол за законосъобразността.
Писмата са с копие до Централната избирателна комисия.
Лично аз се зарадвах, че има такава процедура и все пак го правят,
не очаквах за тези преписки. Защото там наистина има доста
преписки, по които може да се провери, но не ЦИК е органът, а погорната прокуратура.
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Докладвам ви за сведение и вх. № ПВР-09-33 от 30 март
2018 г. на Районна прокуратура – Смолян, постановление за отказ да
се образува досъдебно производство, тъй като счита, че преписката
трябва да бъде прекратена, заради това че не е осъществил състава
на престъплението по чл. 168, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, ви
господин Ивков.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви получено по
електронната поща на Централната избирателна комисия писмо от др Милка Йосифова, заведено с вх. № НС-00-11 от 21 март 2018 г.
Госпожа Йосифова е поискала информация по въпрос дали от
2007 г. има избрани за депутати независими лица, които да са
издигнати само от инициативни комитети, брой и съответно към кои
народни събрания, като е пояснила, че информацията й е
необходима във връзка с разработвана от нея трилогия „Тематично
изследване характеристиката на корупцията”. Първите две части
били вече в разпространение, а в третата част изследва
представителната и пряка демокрация и как тя влияе върху
управленските процеси и корупцията. Заявява, че е хоноруван
преподавател към катедра „Национална и регионална сигурност” в
УНСС.
В тази връзка във вътрешната мрежа съм подготвил отговор,
който да изпратим по електронната поща, в който заявяваме, че в
парламентарните избори, произведени през 2009, 2014 г. и 2017 г.,
тоест изборите след 2007 г., за който период е направено
запитването, няма обявени за избрани за депутати кандидати,
издигнати като независими от инициативни комитети, както и че
подробна информация за резултатите от произведените
парламентарни избори може да бъде открита на интернет страницата
ни в рубриката „Архив за ЦИК за произведени избори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
И последен докладчик по тази точка – госпожа Цанева.
Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение с вх. № ЦИК-07-13-7 и вх. № ЦИК-07-13-8. Докладите са
от Румъния във връзка с предстоящата конференция. В първото
писмо напомнят на тези, които ще участват с презентации, че трябва
да трябва да бъдат изпратени до 10 април заедно с кратка биография
и снимка, а във второто потвърждават направените от нашата
комисия промени в състава на делегацията.
Докладвам вх. № ЦИК-04-01-16 от 4 април 2018 г., отново за
сведение, това е програмата и междинния доклад на дългосрочните
наблюдатели на ОССЕ на президентските избори в Азебрайджан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева.
Продължаваме с точка пета от дневния ред – доклади
относно постановления на прокуратури. Заповядайте, господин
Пенев.
Точка 5. Доклади относно постановления на прокуратури.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам три преписки ан
блок, всичките са от Върховна касационна прокуратура. Първата е с
вх. № ПВР-09-37 от 3 април 2018 г. Тя е адресирана всъщност до
административния ръководител на Окръжна прокуратура –
гр. Сливен, с копие до Централната избирателна комисия и с нея се
дава указание за изискване на преписка № 94/2018 г. по описа на
Районна прокуратура – Сливен, с цел осъществяване на
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инстанционен и служебен контрол по отношение на постановление
за отказ за образуване на досъдебно производство.
Следващата преписка е с вх. № ПВР-09-38 от 3 април, отново
от Върховна касационна прокуратура, този път до административния
ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, отново с копие до
Централната избирателна комисия и отново с подобно указание за
инстанционен и служебен контрол на законосъобразността и
обосноваността на постановление за отказ да се образува досъдебно
производство.
Последната преписка е с вх. № ПВР-09-35 от 3 април 2018 г.,
отново от Върховна касационна прокуратура, този път до
административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, за
проверка за постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство.
Докладвам и трите преписки за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Пенев.
Продължаваме с точка шеста – Разни. Първи докладчик съм
аз. Допълвам и госпожа Матева в „Разни”.
Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, на първо място ви докладвам преписка вх. № ЦИК-07-47-6
от 4 април 2018 г. Тя е дадена за превод. Това е писмо, получено от
организаторите на международната конференция в Португалия. С
това писмо потвърждават участието на мен, госпожа Мусорлиева и
госпожа Цанева на Шестнадесетия международен симпозиум на
органите за управление на избори. И предлагат шест панела, в които
да изразя предпочитанието си къде да бъда говорител.
Уважаеми колеги, когато се извърши и преводът, ще преценя
и ще ви уведомя в кой панел предлагам да бъда говорител.
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Уважаеми колеги, на второ място, за сведение ви докладвам
вх. № ЦИК-07-36-14 от 5 април 2018 г.
На следващо място, уважаеми колеги, бих искала да ви
предложа

да

гласуваме

актуализацията

на

адресите

на

политическите субекти, с които следва да се провеждат консултации
за съставите на СИК на нашата интернет страница, защото
кметовете на общини вече подготвят консултациите във връзка с
предстоящите частични избори на 20 май 2018 г.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Продължаваме.
На първо място, уважаеми колеги, знаете, че част от
Централната избирателна комисия направи среща с посланика на
Венецуела. Ще има пълен стенографски протокол, вие ще можете да
се запознаете. С три изречения целта на тази среща. На тази среща
посланикът

на

Венецуела

покани

българската

Централна

избирателна комисия за наблюдение на предстоящите избори през м.
май – президентски и общи местни избори.
Отговорът на представителите на Централната избирателна
комисия беше, че ние благодарим за отправената покана, ще
предоставим цялата информация на Комисията и Комисията ще
прецени с оглед своите ангажименти и интензивност на работа в
България,

предварително

поети

международни

ангажименти,

включително и активната работа на Комисията в работната група
към Европейския съюз с оглед промените в европейското
законодателство, касаещо избирането на членовете на Европейския
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парламент, ще преценим дали е възможно да участваме с
наблюдатели на тези избори.
И, уважаеми колеги, последен доклад от мен, днес за
сведение. Докладвах ви няколко поредни пъти преписка вх. № ЦИК07-46. Това са решенията на събранието на Изпълнителното бюро на
АСЕЕЕО заедно с предложенията за промени в устава. Както на
предходното заседание ви докладвах, бях възложила на госпожа
Радославова да прегледа промените и да изрази становище. Тя е
изразила своето становище, то е публикувано във вътрешната
мрежа. Вчера направихме, колеги, работно обсъждане на така
предложените промени. Остават за обмисляне още малко с оглед
поставения ни срок от Изпълнителното бюро 10 април. Ще внеса
преписката за разглеждане в Централната избирателна комисия във
вторник. Затова ви моля до вторник да се запознаете с така
направените предложения за промени и с така изразеното
становище, за да можем ние да формираме своето собствено
становище. Тъй като в Литва на обсъжданията на Изпълнителното
бюро бяхме аз и госпожа Мусорлиева и за съжаление тя е в отпуск
тази седмица и следващата седмица, вчера се обадих на госпожа
Мусорлиева и я помолих да даде своето становище и да напише
няколко реда, за да можем като комисия да разгледаме и това
становище,

във

вътрешната

мрежа

в

папка

„АСЕЕЕО”

е

публикувано и писмото на госпожа Мусорлиева, с което ви моля да
се запознаете. То е с вх. № ЦИК-00-451 от 5 април 2018 година.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващ докладчик
господин Пенев. Заповядайте.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Колеги,

тъй

като

досегашната

практика при служебно командироване на членове на Централната
избирателна комисия извън страната се установи, че минималните
размери на дневните, които се изплащат съобразно Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина, са доста
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малки и понякога съществено затрудняват дейността на колегите ни
извън страната при осъществяване на техните задължения в тези
служебни командировки, моето предложение е на настоящото
заседание с едно принципно протоколно решение да одобрим за в
бъдеще дневните, които се предоставят при служебни командировки
на членове на Централната избирателна комисия извън страната, да
бъдат в двоен размер, така както е допустимо съгласно чл. 17, ал. 1
на Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1
(Ерхан Чаушев).
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз ви предлагам да
върнем обсъждането за командировката в Брюксел. Като говорих с
колегата Андреев и с колегата Ганчева предлагам да гласуваме те да
представляват

Централната

избирателна

комисия

заедно

с

Александър Станев. Да гласуваме тази командировка, за да могат да
се запазят своевременно билети и хотел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
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И последен докладчик в тази точка – заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам по-скоро питане, дали
изпратихме анализа за референдумите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Анализът за
референдумите не е изпратен, ще бъде изпратен, след като се види
окончателният му вариант.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Пожелавам ви весели и светли празници!
Свиквам следващото заседание на Комисията следващата
сряда от 10,30 ч.
(Закрито в 11,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев

Стенограф:
Стойка Белова

