ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 626
На 17 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени за 20 май 2018 г.
Докладва: Александър Андреев
2. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
Докладват: Александър Андреев, Мария Бойкинова
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова,
Таня Цанева, Владимир Пенев, Севинч Солакова,
Росица Матева
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Катя Иванова, Георги Баханов
6. Разни.
Докладват: Мария Мусорлиева, Емануил Христов,
Ивилина Алексиева
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.
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 17 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния дневен ред:
1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 20 май 2018 г. с докладчик господин Андреев.
2. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
Докладчик отново е господин Андреев.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения – докладчици господин Арнаудов и господин Ивков.
4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа
Сидерова, госпожа Цанева, господин Пенев, госпожа Солакова.
5. Доклади относно постановления на прокуратури с
докладчици госпожа Иванова и господин Баханов.
6. Разни с докладчици: госпожа Мусорлиева, господин
Христов и аз.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите за промяна в
състава на Общинската избирателна комисия – Добричка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да. Включвам и
госпожа Матева в доклади по писма.
Има ли други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа бих искала да ви
информирам, че от днешното заседание по обективни причини
отсъства господин Томов.
Колеги, продължаваме с точка първа. Заповядайте, господин
Андреев.
Точка 1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 20 май 2018 г.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
наше протоколно решение от 13 април 2018 г. днес в 10 ч. се проведе
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жребият за определяне на поредните номера в бюлетините на
партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за
участие в частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г.
В тази връзка в 10 ч. беше проведен жребият и ви предлагам
да приемем решение, чиито проект е качен във вътрешната мрежа в
моята папка, който отразява поредните номера на партиите в
бюлетината въз основа на проведения жребий.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5028-МИ.
Преминаваме към точка втора. Отново докладчик е
господин Андреев.
Точка 2. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходно
заседание от петък с наше Решение № 5025-МИ/НР освободихме по
негова молба секретаря на Общинската избирателна комисия –
Върбица, а именно Ерол Селайдин Билял, като на негово място
политическата сила, която го е излъчила, е предложила друго лице, което
да бъде назначено, а именно Сабри Исуфов Сабриев. Същият е завършил
образователна степен „Бакалавър по биология и химия”.
Към предложението са приложени необходимите документи, а
именно декларация по наше Решение № 3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г.,
копие от дипломата за завършено висше образование и пълномощно на
представляващия политическата сила Движение за права и свободи, за
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да може той да направи това предложение. Приложено е отново и
заявлението от Ерол Билял за желанието да бъде освободен по лични
причини.
Предлагам да назначим за секретар на Общинската избирателна

комисия – Върбица, област Шумен, Сабри Исуфов Сабриев и му бъде
издадено съответното удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
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, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5029-МИ/НР.
Ще се върнем отново на точка втора, колеги, в един по-късен
момент.
Сега продължаваме с точка трета – доклади относно искания
за отваряне на запечатани помещения. Първи докладчик е господин
Арнаудов. Заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с
вх. № ЦИК-14-14/1 от 12 април 2018 г. от кмета на община
Ботевград за разрешаване на достъп до запечатани помещения,
намиращи се в подземния етаж на административната сграда на
община Ботевград, в които се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори за Европейски парламент от
Република България през 2014 г., изборите за общински съветници и
кметове през 2015 г., националния референдум през 2015 г.,
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националния референдум през 2016 г., изборите за президент и
вицепрезидент през 2016 г., изборите за народни представители през
2017 г.
Достъпът е необходим с цел извършване на строителноремонтни дейности във връзка със сключен договор с външен
изпълнител след провеждане на обществена поръчка с предмет
„Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградите от държавната и общинската
инфраструктура в гр. Ботевград” по оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020 г.”
В тази връзка ви предлагам проект за решение, което се
намира в моята папка в днешно заседание, с което разрешаваме
отваряне на запечатаните помещения, които са съответно: бивш
кабинет на Гражданска отбрана и кабинет на Гражданска отбрана
втори, намиращи се в подземния етаж на административната сграда
на община Ботевград, гр. Ботевград, пл. „Освобождение” № 3, в
които се съхраняват посочените изборни книжа и материали.
Достъпът до запечатаните помещения да се осъществи по реда
на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от
длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи
съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
на ЦИК. Помещенията се запечатват по реда на същото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Арнаудов.
Колеги? Не виждам коментари.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5030.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Искането е с 2019 г.14-16/1 за отваряне на
запечатано помещение в община Каолиново и изхожда от кмета на
общината Нида Ахмедов. Целта за отварянето е предаване на
материалите от изборите за национален референдум 2013 г. на
Държавна агенция „Архиви”, гр. Шумен.
Проектът на решение е в моята папка в днешно заседание, то
е преместено от заседанието в петък. Бях помолил колегата Ганчева
да го докладва в петък, но тя го е оттеглила, защото е само за
референдум и практиката ни била само с писма. Обаче в това
помещение се съдържат материали от много избори, така че в такива
случаи практиката е да се произнасяме с решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5031.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка четвърта от
дневния ред – доклади по писма. Първи докладчик е госпожа
Ганчева.
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Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви превода,
който е получен по преписка с вх. № ЦИК-07-10-7 от 12 април 2018
г. Превода го получих току-що с вх. № ЦИК-07-19-9 от 16 април
2018 г. Това е информация, препратена от госпожа Узунова, във
връзка с предстоящата среща в Брюксел на 25-26 април 2018 г.
Накратичко сега се запознахме с колегата Андреев и
установихме, че информацията, която ни е препратена, освен
материалите, които вече са докладвани и с които сме запознати по
повод предстоящото събитие и среща на експертна група „Изборни
въпроси”, съдържа и въпросник, който е препратен към нас с
прикачен файл и се сочи, че важна част от предстоящата среща по
въпросите на изборните практики е обсъждането на това как да се
защити целостта на изборите за онлайн заплахи, като например
целенасочени кампании за дезинформация и злоупотреба с лични и
политически данни на гражданите за провеждането на онлайн
политически кампании с цел по-добро разбиране на националните
подходи и практики. По тези въпроса са подготвили прикачения
въпросник, който съдържа девет въпроса и ще бъдат благодарни за
нашия отговор до 20 април.
Колеги, тъй като имейлът е препратен (аз сега продължавам
да се запознавам с преписката) от Постоянното представителство в
Брюксел и по принцип е адресиран до съветниците на правосъдието
и вътрешните работи, ние с колегата Андреев обсъдихме, има време
до 20 април. Въпросите са девет и по наше мнение трябва да бъдат
обсъдени в по-широк порядък от Комисията. С колегата Андреев,
тъй като аз ще бъда в служебна командировка, се уточнихме утре в
10 ч. да има работно заседание, на което да се разискват въпросите и
да се подготви проект на отговор, в случай че ние трябва да го
предоставим. Затова в оперативен порядък ще се свържем с госпожа
Ангелова, госпожа Узунова от Постоянното представителство, с
които контактуваме, и да го изпратим.
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Това е нашата молба, госпожо председател, с оглед
планиране на дейностите в Комисията.
Към материалите се съдържат и форми за реимбурсация на
средства. Припомням, че във връзка с това пътуване и практика от
срещи на работната група по изборни въпроси е да се възстановяват
средствата за пътните за билет, в случая на един експерт, който,
знаете, е определен от „Информационно обслужване” господин
Станев, и на един представител на държавата, в случая член на
Централната избирателна комисия. Колегата Андреев предостави да
вземем решение и предлага това да бъда аз. Така че ще ви моля с
протоколно решение да гласуваме да се попълни реимбурсационната
форма от счетоводството и да се предприемат необходимите
действия, така че да е в годна форма за представяне с оглед
възстановяване на средствата, с моето име.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Мария Мусорлиева).
Благодаря. Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ЕП-03-1-8 от 16 април 2018 г., което е от Постоянното
представителство на Република България към Европейския съюз в
Брюксел. Това е доклад относно заседание на работната група
„Общи въпроси”, проведено на 13 април. Колеги, съдържа се
информация по писмени парламентарни въпроси по доклад на
Европейската комисия относно прилагането на Директива 9480/ЕО
за упражняване правото на гражданите да избират и да бъдат
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избирани в общинските избори; Европейската гражданска
инициатива.
По точка „Разни” е обсъждан Задължителният регистър за
прозрачност. Засегнати са въпросите за гражданските консултации,
които са поставени от Унгария и Франция.
Предлагам го за сведение и запознаване и съобразяване при
становища, които Централната избирателна комисия изразява.
Колеги, връщам на доклад преписка вх. № ЦИК-04-01-12-2 от
10 април 2018 г. Това е препратена информация от посолството на
Република България в Багдад относно наблюдение на избори.
Докладвам я за приключване по принцип. Ако някой колега има
различно становище, да го изрази.
Докато колеги се запознават с преписката за Багдад, ви
предлагам да докладвам следващата преписка, за да не губим
оперативно време, вх. № ЦИК-00-453-4 от 16 април 2018 г. Това е
писмо, получено по електронната поща от госпожа Силвия Митева,
ръководител на съвместния проект. Колеги, писмото сочи, че
приложено ни изпращат писмо от фондация „Право и интернет”,
получено по електронната поща. Тази преписка съдържа разменена
кореспонденция по имейл. Доколкото виждам, съдържа писмо:
„Здравейте, поради големия обем информация и необходимостта от
повече време за отразяване на всички коментари и забележки, моля
за удължаване на срока до вторник, 17 април 2018 г.” Това е от проф.
Даниела Илиева-Колева, изпълнителен директор.
Предлагам го, колеги, за сведение и запознаване, тъй като
днес е 17-ти. Ще го предоставя и на госпожа Манолова, с която в
оперативен порядък проведох разговор. Тя също е на мнение, че е за
запознаване от Комисията.
Колеги, на мой доклад е разпределено писмо на английски
език от господин (или госпожа) Роланд, което е във връзка с
пътуването на колегите до Португалия, с вх. № ЦИК-07-47-9 от 17
април 2018 г. С писмото се благодари за имейла, за потвърждението
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на представителите на ЦИК България на този симпозиум и съдържа
информация, която може би касае участниците. За сведение.
Колеги, връщам на доклад информацията, която е
предоставена от госпожа Манолова, с вх. № ЦИК-09-49 от 3 април
2018 г. Ние бяхме възложили в оперативен порядък на госпожа
Манолова като член на екипа да бъдат изискани специалните
становища от дирекциите. Нейното предложение е Комисията да
изпрати писмо до Агенцията с молба при възможност да бъдат
предоставени становища от специализираните дирекции.
Предлагам да подложим на гласуване това предложение на
госпожа Манолова във връзка с възложената от нас задача и
информацията, която ни е предоставила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, доколкото разбирам, за
предстоящите избори в Багдад не се проявява интерес, но тъй като
срокът за регистрация е 30 април, сега отново е за сведение, а ако
някой колега иска, ще я върнем отново на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. МИ-07-4 от 16 април 2018 г. от Столична община,
подписано от заместник-кмета госпожа Ралица Стоянова и
заместник-кмета господин Дончо Барболов. Към писмото е
приложен констативен протокол за извършеното прехвърляне на
изборни книжа и материали от едно общинско охраняемо
помещение в друго такова на територията на община Панчарево въз
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основа на разрешение, дадено им с наше Решение № 4988-МИ. В
констативния протокол е отбелязана заповедта, с която са назначени
пет длъжностни лица и голям екип логистични сътрудници, които са
извършвали пренасянето на изборните книжа. Направени са и
констатации за състоянието на торбите и кашоните, в които се
съхраняват изборните книжа, че са с ненарушена структура,
съответно пликовете, кашоните и торбите, затворени, без да е
нарушена тяхната цялост.
Извършена е констатация, че преместването е започнало на
14 март и е приключило на 15 март.
Налице са подписи на съответните лица.
За сведение.
Също за сведение ви докладвам пристигнали книжа с писмо,
засега по електронната поща, от секретар-деловодител и временно
управляващ посолството в Атина, с което ни уведомяват, че са
извършили унищожаването на бюлетини, които са от изборите в
2007, 2009 и 2013 г., както и че са подготвили поисканите от нас по
десет броя бюлетини от различните видове избори, които да
предадем на Музея на София и ще ни ги изпратят с първата
дипломатическа поща.
Налице е заповедта, с която е назначена комисията при
посолството, и протокол на тази комисия за извършените действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-53/10
ви докладвам полученото в Комисията електронно издание на
Международния институт за мониторинг и развитие на
демокрацията. В този брой има информация за проведените
президентски избори в Руската федерация; за наблюдение на
предсрочните президентски избори в Азербайджан; както и за
проведен конкурс в Молдова на тема „Защо трябва да избираме?”,
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който конкурс се проведе за съчинение сред учениците от 11-ти
клас.
За сведение.
За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-07-13-9 и 10 от
Постоянния изборен орган на Румъния, с което ни изпращат проект
на дневен ред за Международната конференция „Свободни избори,
парламенти и изграждане на нации”, която ще се състои на 5 и 6 май
2018 г.
Докладвам ви за сведение писмо от Министерството на
външните работи с вх. № ЦИК-04-01-22 от 17 април, дирекция
„Америка”, с което ни изпращат становището на Министерството на
външните работи на Република България, че по принцип не
изпращаме наблюдатели на избори в национално качество. Става
въпрос за поканата, която получихме от посолството на Република
Венецуела, и срещата, която беше проведена за наблюдение на
изборите. В писмото се цитира, че в резултат на конфронтацията
между управляващи и опозиция през последните години във
Венецуела са регистрирани значителен брой убити, ранени и
арестувани при сблъсъци с органите на реда на протестиращи по
време на демонстрации срещу управляващите, тоест като едно от
основанията.
И също така ни информират, че на 17 април 2018 г. се очаква
ново изявление от името на Европейския съюз по ситуацията във
Венецуела.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева. Това бяха вашите доклади.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви получено на
електронната поща на Централната избирателна комисия
благодарствено писмо с вх. № НС-00-11/1 от 10 април 2018 г. от д-р
Милка Йосифова във връзка с предоставена й информация, която тя
беше поискала, дали има избрани депутати, които да са издигнати
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като независими от инициативни комитети с пожелание за
ползотворна и съзидателна дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
Колеги, връщаме към точка втора. Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление от Дарина Николова Колева, член на Общинската
избирателна комисия – Добричка, която моли да й бъдат прекратени
правомощията като член на ОИК – Добричка, поради
несъвместимост, тъй като е сключила граждански брак с друг член
на ОИК – Добричка.
Междувременно със същия входящ номер пристигна и
решение на Общинската избирателна комисия – Добричка, с което,
след направен сигнал и проверка са установили, че двамата членове
на Общинската избирателна комисия са сключили граждански брак.
Приложено е удостоверението за семейно положение, от което е
видно, че са сключили граждански брак на 13 април 2018 г.
Във връзка с подадената молба за освобождаването й като
член на ОИК – Добричка, ви предлагам да приемем решение, с което
да освободим като член на ОИК – Добричка, Дарина Николова
Колева и съответно да се анулира издаденото й удостоверение. Да
гласуваме и писмо до коалиция „Патриотичен фронт”, с което да ги
уведомим за настъпилата промяна в ОИК – Добричка, за да направят
предложение за нов член на Общинската избирателна комисия –
Добричка.
Правното основание е подаване на оставка – чл. 51, ал. 2, т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни
проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5032-МИ/НР.
Заповядайте, за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах „против”, защото както и в
предишния случай аз съм на твърдата позиция, че правното
основание не е подаването на оставка, а юридическият факт, който
дава основание за тази промяна, е възникването на несъвместимост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване и писмото до
политическата сила. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка четвърта – доклади по
писма. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо по
електронната поща с приложено копие от заповед с вх. № ЦИК-00464 от 16 април 2018 г. Тази заповед на кмета на Столична община,
доколкото е заповед, е изпратена с уведомление, че от 8 ч. до
приключване на мероприятието на 18 април 2018 г. има ограничение
за паркиране на посочените места.
Колеги, с вх. № ЧМИ-06-16 от 16 април 2018 г. сме получили
от община Велики Преслав информация за номера на избирателната
секция в кметство Миланово с броя на избирателите. Тази
информация, знаете, след получаване от всички места, ще бъде
публикувана в рубриката „ЧМИ на 20 май”.
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С писмо с вх. № ЧМИ-15-23 ни е изпратен за информация
протокол от 13 април 2018 г. на Общинската избирателна комисия –
Лозница, с определяне на номерата на секциите и броя на членовете
в секционните избирателни комисии в община Лозница за частичния
избор.
Докладвам ви на този етап за сведение вх. № ЦИК-09-57 от
17 април 2018 г. докладна записка на госпожа Манолова, директор
на дирекция „Администрация”, относно извършване на оценка на
изпълнението на задълженията на служителите в администрацията
за периода 1 декември 2017 г. до 31 март 2018 г. Моля да се
запознаете, това е във връзка и със следващ въпрос, който ще
подлежи на обсъждане.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-58 от 17 април 2018 г., докладна
записка от госпожа Манолова, която предлага частично отчитане на
извършената работа по Договор № 10 от 15 март 2018 г., сключен с
госпожа Петранка Семерджиева. Както е предвидено и по договора,
заплащането може да бъде след поетапно отчитане на дейността на
изпълнителя по договора.
Представен е писмен отчет от госпожа Петранка
Семерджиева от 16 април 2018 г. с описани дейности, които тя е
изпълнила по изпълнението на договора с Централната избирателна
комисия.
В предложението по докладната записка е посочено да бъде
изплатена сумата от 1500 лв. с изчисляване на полагащите се
здравни осигуровки и данък.
Предлага се този отчет да бъде одобрен, както и да бъде
одобрено частичното изплащане по възнаграждението по договора с
госпожа Семерджиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Камелия Нейкова,
Росица Матева).
Заповядайте, госпожо Матева, за отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах „против”,
тъй като според мен беше обективно невъзможно да се запознаем
сега, в момента, в който се докладва, с документите, които ни бяха
докладвани, за да вземем решение, освен ако не сме се запознали
преди малко, а бяха качени преди малко в мрежата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0956 от 16 април 2018 г. относно утвърждаване на разход за годишна
абонаментна поддръжка на програмните продукти на „Омега Софт”
ООД. В докладната е посочено, че на 8 май изтича срокът за
годишната абонаментна поддръжка на програмните продукти
„Омекс 2000”, „Омекс Хонорари”, осигурявани от фирма „Омега
Софт” ООД, използвани на три работни места в счетоводството на
Централната избирателна комисия. Изпратена е и е получена в
Централната избирателна комисия проформа фактура на стойност
833,18 лв. с ДДС. Има налични средства по параграф „Издръжка”.
Предлага се да бъде одобрен този разход. Моля да го
одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. МИ-15-93
от 17 април 2018 г., вх. МИ-15-92 от 16 април. Това са две писма от
Общинската избирателна комисия – Пловдив, и Общинската
избирателна комисия – Бяла Слатина, които ни благодарят за
изразеното становище, което изпратихме по повод на искането за
утвърждаване на декларации по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. От
Бяла Слатина изрично подчертават, че те са запознати и с
предишното и тяхното становище е същото.
Колеги, в папка „Покани” трябва да са публикувани доста
покани, получени за семинари. Те са във връзка с обществените
поръчки, Новото задължение по ЕЕДОП, Осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
Моля да се запознаете. Предоставени са на директора на
дирекцията за запознаване и евентуално предложение за участие в
семинара.
С вх. № ЦИК-09-59 от 17 април 2018 г. докладна записка с
приложен проект на декларация. Уважаеми колеги, става дума за
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество. Администрацията е изготвила
проект на декларация и този проект е приложен към докладната
записка. Предлага се Централната избирателна комисия да утвърди
образеца на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от закона. Съгласно §
67, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби на закона тези
органи трябва в тримесечен срок да утвърдят декларациите по чл.
35, ал. 1, т. 1 и 3.
С администрацията имаме разминаване за влизането в сила на
закона. Според мен законът е в сила от 23 януари 2018 г. На 23
април изтича срокът. Имаме време, дотогава има и редовно
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заседание на Централната избирателна комисия. Предлагам днес да
бъде докладвано за сведение и запознаване и на следващо заседание
евентуално да бъде утвърден този образец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
информация от госпожа Радославова и госпожа Тихолова във връзка
с поддържането от тях на регистъра за извършените справки в
Национална база данни „Население”. За периода от 16 март 2018 г.
до 13 април 2018 г. няма постъпили искания и протоколни решения
на ЦИК за извършване на справки в регистъра.
Докладвам това за сведение и ви предлагам, тъй като когато
създадохме този регистър и подписахме споразумението, решихме
да бъде ежемесечен докладът във връзка с извършените справки, но
с оглед обстоятелството че в момента нямаме на хоризонта
национални избори, предлагам да гласуваме периодът на отчет да
бъде тримесечен. Ако сте съгласни. За да не се отчитаме всеки
месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, чухте предложението. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че няма пречка да се
запази досега действащият отчетен период с оглед възможността и
важността на този регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други колеги?
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, оттеглям си предложението,
остава си отчитането на месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви, колеги, писмо, получено
по електронната поща с вх. № ЦИК-07-64-3 от 16 април 2017 г. и със
същия номер, но с индекс 4, от 17 април 2018 г. е преводът. Това е
копие от официално писмо към членовете на A-WEB от Върховния
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изборен трибунал на Коста Рика и е свързано с коментарите и
обсъжданията, които са направени във връзка с проведеното Трето
общо събрание на Асоциацията и предложението за вземане на
решение тогава за промяна в статута на Асоциацията.
Който желае, може да се запознае с документа във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
И още един доклад от госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, извинявам се, че отново
взимам думата, просто пропуснах при доклада ми по писмото във
връзка със срещата в Брюксел да докладвам, че за да се осигури
достъп до сградата на Европейската комисия следва да се изпрати
информация за участниците като националност, данни за раждане,
номер на лична карта и адрес на електронната поща. Мисля, че това
не е необходимо да се гласува, предлагам да бъде изпратена такава
информация от администрацията в необходимия срок с оглед
осигуряване на участието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това изчерпихме точка четвърта от дневния ред.
Продължаваме с точка пета – доклади относно постановления на
прокуратури. Заповядайте, госпожо Иванова, вие сте първи
докладчик.
Точка 5. Доклади относно постановления на прокуратури.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
постъпило по електронната поща писмо с вх. № ПВР-04-02-8 от 8
март 2018 г. Същото беше докладвано от мен в заседание на
Централната избирателна комисия на 13 март, а на 20 март постъпи
и напомнително в тази връзка от страна на главен разследващ
полицай в Главна дирекция „Национална полиция” на МВР.
Писмото е във връзка с провеждано разследване по досъдебно
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производство № 32 от 2018 г. по описа на Главна дирекция
„Национална полиция”, прокурорска преписка № 758/2018 г. на
Софийска районна прокуратура, за това, че на 6 ноември 2016 г. и 13
ноември 2016 г. в гр. София по време на произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на Република България определени лица
са упражнили активно избирателно право повече от един път –
престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Напомням ви, колеги, нещо, което ви казах и при първия
доклад, че досъдебното производство е образувано на 25 януари
2018 г. във връзка с наше писмо изх. № ПВР-09-11/1 от 4 януари
2018 г. За нуждите на разследването от нас са изискани определени
данни. След обемна работа в моя папка съм изготвила проект на
писмо, с което ви моля да се запознаете. Същото е доста дълго, 14
страници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря. Това са вашите доклади.
Следващ докладчик – господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Докладвам ви постановление за отказ да се образува досъдебно
производство от Катя Иванова, прокурор при Районна прокуратура –
Благоевград, с вх. № ПВР-09-39 от 11 април 2018 г.
Накратко фактическата обстановка. Знаете, че се образува
преписка в Районна прокуратура – Благоевград, по постъпил сигнал
от Централната избирателна комисия относно лица, упражнили
правото си на глас два пъти на територията на съответните общини.
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Касае се за изборите за президент и вицепрезидент на 6 и 13
ноември 2016 г. Изпратен е по компетентност на Районна
прокуратура – Благоевград. Посочено е, че на 13 ноември, тоест на
втория тур от изборите за президент и вицепрезидент, едно лице
Венчо Сарандачки, с посочен адрес, е гласувал два пъти в секция №
23, находяща се в Благоевград, но се е установило, че същото лице
първоначално е фигурирало в основния списък в тази 23-та секция,
обаче името му е зачертано, като в основния списък в графа
„Забележки” е отбелязана думата „болница”. Срещу името обаче е
положен подпис. Посочва се, че своевременно е бил изписан и на 6
ноември и на 13 ноември е гласувал и на двата тура в секцията,
която се намира във Второ основно училище, тоест където винаги
гласува. На 13 ноември е бил в местната болница, но със знанието на
лекарите му е било разрешено да излезе и да гласува в секцията, в
която е вписан по местоживеене.
Снети са обяснения от всички участници в изборния процес,
а именно членовете на секционната избирателна комисия,
председател и секретар, както и от лицето, което е упражнило
правото си на глас. Те са го дописали. Обяснено му е, че след като е
зачертан от избирателния списък, няма как да гласува. Обяснил е, че
действително е бил в болница, но е бил изписан и няма къде другаде
да гласува, освен в секцията му по местоживеене. След консултация
с Районната избирателна комисия – Благоевград, където са им
заявили, че след като тази секция му е по местоживеене, може да го
допишат под чертата и да бъде допуснат да гласува. Лицето е било
дописано под чертата, със забележка, че е „изписан от болница” и е
осъществило правото си на глас. Нямало как да гласува два пъти –
категорично заявяват членовете на секционната избирателна
комисия. Не могат обаче да обяснят наличието на два подписа в
избирателния списък – тоест в основния, където фигурира името на
лицето и в списъка под чертата, където е дописан. Подписал се е и
на двете места.
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След така изложената фактическа обстановка прокурорът е
установил, че лицето не е осъществило от обективна и субективна
страна състава на престъплението по чл. 168, ал. 1, тъй като е
осъществило само веднъж активното си избирателно право в
избирателната секция по местоживеене, поради което и отказва да
образува досъдебно производство.
Уважаеми колеги, с оглед на установената фактическа
обстановка, подробно описана от Катя Иванова, прокурор при
Районна прокуратура – Благоевград, предлагам това постановление
да остане за сведение.
Следващото постановление с вх. № НР-09-42 от 12 април
2018 г. е от прокурор при Районна прокуратура – Сандански, отново
по постъпил сигнал от Централната избирателна комисия относно
едно лице – Румяна Игнатова от гр. Сандански, че е осъществила
правото си на глас повече от един път в избирателна секция № 23 в
Сандански.
Накратко фактическата обстановка. Тя по принцип е била
вписана в основния избирателен списък на секция № 25, където е по
местоживеене, но е била назначена за член на секционна
избирателна комисия № 23 в Сандански, където е осъществила и
правото си на глас. Единственият проблем е, че веднъж е била
дописана на първо място след основния избирателен списък, тоест
след последния избирател в основния избирателен списък, срещу
което се е подписала, и втори път е дописана по-надолу в
допълнителния избирателен списък.
С оглед на обясненията, които дават членовете на
секционната избирателна комисия, те казват, че първоначално са я
били записани на грешно място в допълнителния избирателен
списък, което е било първото място след основния. След това я
написали по-надолу в допълнителния списък и тя е гласувала. Не е
гласувала в секция № 25 по местоживеене и прокурорът е
постановил отказ да се образува наказателно производство по тази
преписка на Районна прокуратура – Сандански, като мотивите са му,
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че след преброяване на гласувалите гласоподаватели в оригинала на
избирателния списък от секция № 23, където е гласувала въпросната
избирателка, се е установило, че 418 човека са гласували и техният
брой съвпада с броя на намерените в кутията за гласуване пликове,
който също е 418. Изписаното втори път в избирателния списък име
и подпис на Румяна Игнатова се явява 419-то. След като в урната са
били открити 418, следва да се направи извод, че не е налице
повторно гласуване от страна на избирателя Игнатова.
Отново предлагам да остане за сведение с оглед на
установената фактическа обстановка.
И трето постановление, с вх. № ПВР-09-40 от 13 април 2018
г. е постановление за отказ за образуване на досъдебно производство
от районен прокурор при Районна прокуратура – Крумовград.
Отново е образувана преписка по изпратена по компетентност по
сигнал от Централната избирателна комисия за изборите за
президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември и
13 ноември 2016 г., както и от резултатите от проверка, отразени в
писмото на „ГРАО”, относно едно лице, упражнило правото си на
глас повече от веднъж Шазие Шукрие Хасан с посочен ЕГН от с.
Звънарка, община Крумовград.
Накратко
фактическата
обстановка,
колеги.
След
извършената проверка, подробно описана от прокуратурата, се е
установило по безспорен начин, че се касае за две лица със сходни
имена, но с различни ЕГН, постоянен и настоящ адрес, номер на
лична карта, а именно Шазие Шукрие Хасан със съответен ЕГН,
която е от Звънарка, община Крумовград, и Шазия Шукри Хасан със
съответен ЕГН, който е различен от това на предходния избирател,
който цитирах преди малко, с постоянен адрес Морианци, община
Крумовград. Установило се е безспорно, че лицето, срещу което е
водено производство, а именно Шазие Шукрие Хасан, е гласувало
само веднъж в с. Звънарка и не е упражнило правото си на глас в
Република Турция, не е ходило до Република Турция, тъй като няма
международен паспорт. А Шазия Шукри Хасан е гласувала в
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Република Турция, тя живее преимуществено там. Така че и двете
лица са упражнили само по веднъж правото си на глас – едната в с.
Звънарка, Република България, другият избирател – в Република
Турция, гр. Измир, Борнова 1, секция № 234.
От изложеното дотук се установява, че се касае за две
различни лица, упражнили правото си на глас само по веднъж, но с
почти идентични имена. Касае се за явна фактическа грешка и
прокурорът постановява отказ за образуване на досъдебно
производство, който считам, че същият е правилен и
законосъобразен. Така че предлагам и това постановление да остане
за сведение. Ако някой от колегите има друго мнение, ще оставя
постановленията, които докладвах преди малко, три на брой, със
съответните входящи номера в деловодството и ако някой от
колегите е на друго мнение, може да го изрази на следващо
заседание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка шеста – Разни.
Първи докладчик е госпожа Мусорлиева.
Точка 6. Разни.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, за да не отлагаме
въпросите, свързани с наблюдението на предсрочните президентски
избори в Азербайджан, разбира се, призовавам след мен и другите
колеги от групата да кажат няколко думи.
Искам да ви кажа, че сериозно представената ни група
извърши сериозно наблюдение в много от секциите в Баку. Имахме
възможност от ранни зори, колегите Румен Цачев и Метин
Сюлейман присъстваха и на отваряне на секциите, ние, останалите
колеги се включихме мъничко по-късно, защото счетохме, че за
откриване на секциите двама колеги са достатъчно.
В секциите в Азербайджан тези избори преминаха в много
спокоен порядък (това, което наблюдавахме), при добра
организация, от добре подготвени секционни избирателни комисии.
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Гласуването там се извършва с маркиране на палеца на гражданите.
Направили сме много, много снимки, качени са в една папка много
мъничка част от тях. Снимали сме в много от секциите, беше ни
разрешено.
Казвам това, което на мен ми направи впечатление, навсякъде
има камери, разбира се, те никъде не гледат към стаичките за
гласуване. Във всяка от секциите също така има и техни
наблюдатели от обществеността, абсолютно задължително. Приеха
ни много радушно навсякъде, въобще много стари са добрите
контакти въобще между България и Азербайджан, както и между
Централната избирателна комисия на Република България и
Избирателната комисия на Република Азербайджан.
Ако имате въпроси, бих ви отговорила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, имате ли нещо да допълните? Не виждам.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, с писмо с вх. № НР-06-12 от
16 април 2018 г. кметът на община Търговище ни информира, че във
връзка с наше Решение № 4991-НР от 23 февруари 2018 г. е
извършена обработка на книжата и материалите във връзка с
архивирането и унищожаването на изборните книжа и материали от
националния референдум от 2013 г. и в тази връзка ни изпраща
копие от своите заповеди, протоколи и т.н. – това, което ние сме
изискали с нашето решение.
Докладвам ви за сведение, че е извършена работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик съм аз. Във вътрешната мрежа в
моя папка, колеги, първо ви докладвам преводите на Концепцията на
Двадесет и шестата годишна конференция на АСЕЕЕО и
проектоконцепцията за Двадесет и седмата годишна конференция на
АСЕЕЕО.
Колеги, докладвам ви ги за сведение. Първият доклад за
АСЕЕЕО е свързан с конференцията, която беше проведена тук и
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преводът е направен от страницата на АСЕЕЕО по настояване на
колеги, за да видим финалния вариант на тази концепция.
По-важното е за плана за Двадесет и седмата годишна
конференция, колеги. Вие виждате трите насоки: поверителност,
сигурност и честност, както ви докладвах. Припомням ви, че, ако
желаем да се включим със свои изказвания на тази конференция, е
необходимо своевременно да подберем в коя тема и да информираме
АСЕЕЕО.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо Алексиева,
мисля, че е удачно с оглед на това, че наистина сме били в служебни
командировки и в отпуски и бъдещото ни обсъждане на
потенциални промени в устава, да изискаме, ако не възразявате,
разбира се, от последното Изпълнително бюро има протокол, на
което бяхме с Вас, да имаме протокола за всеки случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Напълно съм
съгласна, надявам се, че има протокол, нека да го изискаме. Колеги,
надявам се, че не възразявате.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще моля да преведем
заключителния документ. Той не е преведен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаема
госпожо Сидерова, започнах с този доклад и казах, че преводът се
намира във вътрешната мрежа в моя папка по настояване на колеги.
Моля да се запознаете.
Уважаеми колеги, докладвам ви една спешна преписка,
затова и не е преведена, ще я преведа в зала. Колеги, това е вх. №
ЦИК-07-26-10 от 14 април 2018 г. Уважаеми колеги, господин Гайл
Микалев, един от организаторите на предстоящата международна
конференция в Осло, ни изпраща писмо, с което, колеги, на първо
място, казва, че те са щастливи да видят такава голяма делегация от
страна на България в Осло.
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На второ място, колеги, господин Микалев предлага да
направя включване от около 12-15 минути през работната сесия,
която е посветена на въпросите как да преодоляваме, как да правим
превенция и да отговаряме на атаки, системи за сигурност,
криминално правосъдие и политически отговори – ден втори, Трета
работна сесия.
Файлът е спешен и господин Микалев очаква отговор.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване положителен
отговор, като онова, което ще представя, е в рамките на
представеното вече от мен в Хага по отношение на сигурността и в
Грузия по отношение на сигурността.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Уважаеми колеги, подлагам на прегласуване положителния
отговор за презентация в рамките на тази работна сесия.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, давам 15-минутна почивка за работно
обсъждане, след което ще продължим.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:
Уважаеми
колеги, в залата сме 18 членове на ЦИК, имаме необходимия
кворум, продължаваме заседанието.
Колеги, останаха малко решения, които трябва да вземем.
С оглед служебната командировка на госпожа Мусорлиева и
на мен в Осло, колеги, трябва да определим заместващ за времето на
командировката. Предлагам това да бъде госпожа Сидерова. Има ли
други предложения? Няма други предложения.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване госпожа Сидерова
да изпълнява функциите за председател за времето на служебната ми
командировка.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
И сега, уважаеми колеги, връщаме към преписката на
госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в рамките на
работното обсъждане на работна група прегледахме докладна
записка вх. № ЦИК-09-57 от 17 април 2018 г. на госпожа Манолова.
Както виждате, към докладната тя е приложила формулярите за
оценка на изпълнението на задълженията на служителите от
администрацията за периода от 1 декември 2017 г. до 31 март 2018
г. Заявява, че е взела предвид основните показатели, предвидени във
Вътрешните правила, за оценяване на изпълнението на
задълженията на служителите в администрацията на Централната
избирателна
комисия
за
определяне
на
допълнителни
възнаграждения и, разбира се, обръща внимание на някои
специфични въпроси, по които е необходимо да се вземе и решение
предвид на това, че имаме служители, за които е определено
допълнително възнаграждение за изпълнение на функции на незаета
длъжност. В други случаи имаме лица, които по заместване са
изпълнявали определени функции по силата на заповедта за
заместване. Посочени са имената на служителите и периода, в който
те са изпълнявали допълнителни функции.
В докладната се посочва, че имаме служител с подадено
предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Предложението
на госпожа Манолова е поради липса на предвиден ред за оценяване,

30
такава оценка не е извършена и счита, че служителят не следва и да
получи допълнително възнаграждение.
Изразява становище, че за служители, отсъстващи за
продължителен период от време повече от един месец, размерът на
допълнителното възнаграждение съобразно утвърдената оценка за
изпълнението да се изчисли пропорционално на реално
отработеното време за периода на оценяване.
Прегледахме и оценките. С оглед на това, че в
администрацията на Централната избирателна комисия не всички
длъжности са заети - вярно е, че една част от функциите ние
възлагаме по силата на споразумението и на служители от
администрацията на Народното събрание, но в голяма част всички
функции, които следва да бъдат изпълнявани в администрацията, се
възлагат на служителите, които в момента са назначени на
определени длъжности и се явяват за тях и допълнителни задачи.
В рамките на този период имахме и произведени частични
избори, за които се проведе една сериозна подготовка. Цялостната
организация на Централната избирателна комисия беше
подпомагана от служителите от администрацията на Централната
избирателна комисия.
Предлагам с оглед и на направените обсъждания и
прегледаните свободни средства по предоставена справка от
счетоводството на Централната избирателна комисия, включително
и взети предвид обобщените справки за периодите, в които е имало
такова оценяване и допълнително възнаграждение през 2017 г.,
Централната избирателна комисия да одобри така представените
оценки.
Госпожо председател, вие ще докладвате за вашите оценки.
Да одобрим така представените оценки от госпожа Манолова
като директор на дирекция „Администрация” за служителите, които
са получили нейната оценка.
Да одобрим направеното предложение специфичните
въпроси да бъдат съобразени. При конкретното определяне на
допълнителните
възнаграждения
за
служителите
от
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администрацията да се вземе предвид времето, в което те са
изпълнявали допълнителни функции по заместване или пък по
възложени други задачи от Централната избирателна комисия и
председателя на ЦИК, в рамките, така както е представена
обобщената справка, съобразно и предложението по отношение на
членовете на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, виждате и моите оценки, те също са в
диапазона на много добри резултати.
Колеги, коментари? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото редовно
заседание в четвъртък, 10,30 ч.
Госпожа Сидерова ще ме замества, тя ще определи кога ще
има работно заседание.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

