ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 632
На 10 май 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
Докладват: Камелия Нейкова,
Иванка Грозева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Метин Сюлейман
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Александър Андреев,
Метин Сюлейман,
Мария Бойкинова,
Таня Цанева
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова,
Иванка Грозева,
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Севинч Солакова,
Таня Цанева
6. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова – Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. В
залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия.
Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на комисията на 10 май 2018 г.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект за дневен
ред:
1. Проекти на решения за промени в състави на ОИК.
Докладчик е госпожа Грозева.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчик е господин Сюлейман.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
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Докладчици са господин Андреев, господин
Сюлейман и госпожа Бойкинова, която ме помоли преди
заседанието да я допълня. Допълвам я.
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладчици са госпожа Иванова и госпожа Бойкинова, която
преди заседанието ми помоли да я допълня. Допълвам я.
5. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Грозева, госпожа Нейкова, госпожа
Ганчева, госпожа Солакова.
6. Разни.
Докладчик съм аз. Ще ви занимая с няколко въпроса.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите
в точка трета – Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще Ви включа в
точка „Доклади по писма“, ако господин Томов до тогава не дойде.
Точката по „Дела, жалби и сигнали“ остава с докладчик само
госпожа Бойкинова.
Има ли други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка.
Моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
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Преди да преминем към точка първа от дневния ред
позволете ми две съобщения.
Първо, по обективни причини днес отсъства госпожа Матева,
а госпожа Сидерова ще закъснее и госпожа Бойкинова ще закъснее.
На второ място, колеги, макар и на „патерица“ да честитим
рождения ден на госпожа Ганчева, да бъде жива и здрава и да прави
още по-успешна кариера.
Колеги, преди да преминем към точка първа и с оглед
спешността давам думата на госпожа Нейкова. Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЧМИ-15.25/13 от 09.05.2018 г. от Общинска
избирателна комисия – Макреш, с което са ни изпратили
актуализиран списък с регистрираните кандидати за кметове. В
списъка е включен и кандидатът, на когото беше отказана
регистрация и върнахме на ОИК преписката.
В тази връзка ви моля със съответните писма до
"Информационно обслужване" АД и до ГД „ГРАО“ – проектите на
писма са във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – под
номера № 13061 и № 13062 да бъдат изпратени незабавно за
извършване на проверка дали кандидатът отговаря на изискванията
да бъде избран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,; против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от днешна дата е качен проект с № 5014 относно промяна в състава
на ОИК – Бойчиновци.
С вх. № МИ-15-115 от 08.05.2018 г. е постъпила молба от
Снежана Александрова Спасова, председател на ОИК –
Бойчиновци, с молба да бъде освободена от заеманата от нея
длъжност като председател. Подготвеният проект е само за
освобождаване и ви предлагам да гласуваме решение, с което на
основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс да освободим като председател на ОИК –
Бойчиновци, област Монтана, Снежана Александрова Спасова със
съответното ЕГН и да анулираме издаденото удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте така предложения
проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Решението се приема.
Решението има № 5041-МИ/НР.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Съответно в моята папка е качено и
писмо до господин Бойко Борисов, председател на ПП ГЕРБ, в
кратки срокове да направят своето предложение за председател на
ОИК – Бойчиновци.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 3 Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви за сведение писмо с вх. № НР-06-13 от 16.04.2018 г.
Това е писмо от кмета на община Никола Козлево, област Шумен,
във връзка с изпълнение на Решение № 5014 от 03.04.2018 г. Това е
решение, с което разрешихме на общинска администрация Никола
Козлево да отворят запечатаното помещение, в което се съхраняват
книжата от произведения референдум през 2013 г. за предаването им
в „Държавен архив“.
Към това писмо са приложени заверени копия от заповедта на
кмета, с която е назначена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс, както и протоколът от извършените действия. В писмото е
посочено също така, че след извършването на експертиза на книжата
същата информация ще бъде предоставена на ЦИК своевременно
както за ценността на документите, така и за ……им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
С това изчерпахме и точка втора от дневния ред.
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Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Андреев. Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане от страна на Общинска избирателна комисия –
Хасково, област Хасково, за заплащане на възнаграждения за
проведени три заседания, като тези заседания са от миналата година
– 2017 г., а именно заседанията са от 04.07.2017 г., 13.12.2017 г. и
20.12.2017 г.
Това е искане с вх. № МИ-27-79 от 25.04.2018 г. На първото
заседание, което е проведено именно на 04.07.2017 г., са
присъствали председател, заместник-председател и осем членове. На
него е взето решение да бъдат прекратени правомощията на Татяна
Георгиева като кмет на кметство в с. Подкрепа и да й бъде
анулирано издаденото удостоверение.
С оглед изпращането, след което на основание чл. 42, ал. 5 от
ЗМСМА, на препис от решението до Централната избирателна
комисия с оглед взимането на решение евентуално за насрочването
на частични избори.
Второто заседание е заседанието от 13.12.2017 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател и осем членове, на
което е обсъден въпросът, че въз основа на публикация в интернетпространството един от кметовете, а именно кметът на кметство в с.
Криво поле, е бил осъден с присъда „изтърпяване на наказание
лишаване от свобода за срок от шест месеца при условията на
отложено изпълнение, тоест, условно.
В тази връзка е взето решение за уведомяването и събирането
на необходимите доказателства с оглед стартиране на процедура за
прекратяване на правомощията и на кмета.
На това заседание също са присъствали председател,
заместник-председател и осем членове.
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На следващото заседание, което е проведено на 20.12.2017 г.,
са прекратени вече правомощията на кмета на с. Криво поле, взето е
такова решение, и на това заседание са присъствали също
заместник-председател, председател и осем членове.
Независимо че все пак доста време е минало, приложени са
всички необходими документи. Има контролен лист, който
установява възможността за изплащането на възнаграждението.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението на
комисията на основание наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г.,
Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение за изплащане на възнагражденията. Моля, гласувайте с
вдигане на ръка.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Това бяха Вашите доклади по тази точка, господин Андреев?
Благодаря.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. №
МИ-27-77 от 24.04.2018 г. в Централната избирателна комисия е
получено искане от Общинска избирателна комисия – Кирково,
област Кърджали, за изплащане на възнагражденията на членовете
на ОИК – Кирково, за проведени три заседания, съответно на
26.01.2018 г., 23.02.2018 г. и 20.03.2018 г.
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И на трите заседания комисията е заседавала в пълен състав,
като заседанието, проведено на 26.01.2018 г., е на основание наше
Решение Ѝ№ 2901, Раздел I, т. 1, буква „и“, а именно разгледана е
жалба от жителите на с. Лозенградци, която е препратена чрез
областния управител на област Кърджали.
Произнесли са се с решение във връзка с тази жалба, като са я
оставили без разглеждане, за което са приели съответното Решение
№ 204-МИ от 26.01.2018 г.
Следващото заседание – на 23.02.2018 г. е по повод
постъпило писмо от председателя на Общинския съвет с приложено
заявление от общински съветник от листата на ДПС, с което
заявление същият иска предсрочно да му бъдат прекратени
пълномощията като общински съветник.
Общинска избирателна комисия със свое Решение № 205 от
това заседание на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА предсрочно
е прекратила пълномощията на същия общински съветник, като със
същото решение е обявен следващият от листата на Движението за
права и свободи за избран.
На заседанието на 20.03.2018 г. е разгледано писмо от
председателя на Общинския съвет, към което е приложено и
заявление от друг общински съветник, пак от листата на
Движението за права и свободи, с искане да му бъдат предсрочно
прекратени пълномощията, като на това заседание със съответното
решение № 206-МИ от 20.03.2018 г., пак на основание чл. 30, ал. 4, т.
3 от ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на този
общински съветник, като със същото това решение е обявен за
избран следващият от листата на Партия Движение за права и
свободи за избран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
тишина. Докладва се.
Моля, продължете, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Към писмото, уважаеми колеги, са
приложени протокол от проведените заседания съответно № 33, 34 и
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35, както и заверени копия от приетите решения на Общинска
избирателна комисия – Кирково.
Към това искане има контролен лист за предварителен
контрол от нашия финансов контрольор с мнение това задължение
да бъде поето, както и счетоводна справка № 77 с размера на
исканите възнаграждения.
С оглед на всичко това предлагам да одобрим така
направените и докладвани искания за възнаграждения на членовете
на ОИК – Кирково, област Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Уважаеми колеги, ще гласуваме това предложение,
използвайки машинката за гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Това ли бяха Вашите доклади, господин Сюлейман?
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на Общинска
избирателна комисия – Мъглиж за дежурство и проведено заседание
в един и същи ден, а именно на 17.04.2018 г.
Провели са дежурство от председател, заместник-председател
и седем членове. На това дежурство те са изготвили образци на
декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ и съответно са провели
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заседание на 17.04.2018 г. в същия състав – председател, секретар и
седем члена и са утвърдили образците на декларациите по чл. 35 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество.
Към преписката има приложен контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка. Тъй като дежурството
и заседанието са в един ден, аз ви предлагам да им изплатим
възнаграждение само за проведеното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, предложението е да се заплати възнаграждение за
заседанието, на което ОИК е утвърдила декларациите по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А какво налага да им се заплати
при положение, че ние имаме излязло становище много преди това и
мисля, че във всичките други случаи не сме изплащали
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: При всички случаи, когато аз съм
била докладчик, винаги съм мотивирала, че следва да платим,
независимо от това дали тяхното решение е правилно или не.
Считам, че заседанието е свикано редовно и следва да им се изплати
възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, знаем
становищата. Затова позволете ми да преминем директно към
гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение да
се изплати възнаграждението.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева Румен Цачев,
Цветозар Томов) против – 11 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Предложението не се приема.
Благодаря.
Това бяха Вашите доклади, госпожо Бойкинова? Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-27-80 от
25.04.2018 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение
на ОИК – Ямбол. Става дума за три заседания, проведени на
09.03.2018 г., на 14.03.2018 г. и 29.03.2018 г., и пет дежурства,
проведени на 06.03.2018 г. 07.03.2018 г., 12.03.2018 г., 15.03.2018 г. и
26.03.2018 г.
Заседанията и дежурствата са във връзка с подаден сигнал
относно общински съветник, при когото е имало влязла в сила
присъда, но е нямало съответните доказателства за това. Искали са
от съда. Тоест, дежурствата и заседанията са коректни, като на мен
за първи път ми се случва досега по отношение на дежурство и аз се
двоумя за себе си. Заседанието на 09.03.2018 г. не се е провело
поради липса на кворум. Присъствали са само пет души –
председател, заместник-председател и трима членове и затова те са
се разпуснали и са насрочили следващо заседание.
Както ви казвам, за първи път при мен имам такъв случай. От
една страна, не е коректно да не заплатим на изрядните колеги,
които са присъствали. От друга страна, реално не е проведено
заседание.
Ще помоля за вашето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Първи беше господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Не е коректно за тези, които са дошли на
заседанието. Това, от една страна. От друга страна, заседание на
практика не е имало. В тези случаи за нас не е ясно свикани ли са
заседанията по надлежния ред.
Така че моето мнение е, че в този случай и за такива случаи
не трябва да се изплащат възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Същото щях да кажа като господин
Цачев. Подкрепям изразеното мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз затова поставих този въпрос, тъй
като ден преди заседанието е имало дежурство и на това дежурство
една от дейностите, които са извършили дежурните, е обявяване на
заседанието на страницата на ОИК, както и публикуване на дневния
ред на заседанието.
Тоест, на мен ми говори, че заседанието е било редовно
обявено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да
разбирам ли, че не се предлага за изплащане това възнаграждение?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, честно казано, затова поставих и
въпроса. Аз по-скоро клоня към това да не се заплати това заседание
на 09.03.2018 г., което реално не се е провело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение за изплащане в другата му част.
Моля, гласувайте.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); 4 против –
(Александър Андреев,
Георги Баханов, Мария Мусорлиева, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Благодаря.
Разбирам, че това бяха Вашите доклади, госпожо Цанева, по
тази точка? Благодаря.
Колеги, продължаваме със следваща точка – точка четвърта
– от дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Уважаеми колеги, на предходното заседание госпожа
Иванова докладва за изготвени становища. Затова сега накратко й
давам думата като първи докладчик по тази точка. Заповядайте,
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание
на ЦИК във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качен
изготвеният проект на отговор по чл. 131 по адм. дело
№ 1108/2018 г. на Административен съд – Пловдив.
Ако сте се запознали, предлагам да преминем към гласуване,
тъй като тече едномесечният срок за отговор и трябва да се изпрати
отговора на Административния съд в Пловдив, тъй като съдебното
заседание е насрочено за 15 май 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Отменям гласуването.
Уважаеми колеги, бяхме извън микрофони, защото
уточнявахме защитата на Централната избирателна комисия –
позиция по дело.
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Колеги, сега подлагам на гласуване така изготвения отговор.
Моля, гласувайте.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова, за по-нататъшния Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, тъй като съм ви докладвала и
насрочено дело от друг ищец, също на Административен съд –
Пловдив, за 12.05.2018 г., става дума за адм. дело № 1172/2018 г.,
което е с абсолютно същия предмет и с оглед обстоятелствената част
на исковата молба, аз смятам, че е готвено и от същия колега, ви
предлагам да гласуваме аналогичен на този отговор, за да не се
вкарва отново в съдебно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля,
гласувайте. Ще помоля господин Баханов да отчете резултата.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали се намира Определение на
Административен съд – Велико Търново, с което на основание
чл. 131 конституира като ответник Централната избирателна
комисия, заличава като ответник по делото ОИК и, както колегата
Иванова отбеляза, конституира ЦИК, представлявана от ОИК –
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Лясковец, и заличава датата на съдебно заседание 18.06.2018 г.,
защото първоначално исковата молба е била срещу ответник ОИК –
Лясковец, но съдът е приел, че ОИК – Лясковец, няма качеството на
юридическо лице и по тази причина конституира и е приел като
ответник по делото Централната избирателна комисия.
Към Определението е приложена и искова молба. Тя е от
Иван Димитров Вълчев, който в исковата молба казва, че на
15.08.2017 г. с Решение на ОИК – Лясковец, са прекратени
предсрочно пълномощията му като общински съветник и е обявен
следващият за избран от листата.
Господин Вълчев е обжалвал това решение на ОИК –
Лясковец, което е отменено от Административния съд на Велико
Търново, потвърден от Върховния административен съд. Той счита,
че е налице незаконосъобразен административен акт, от който той е
претърпял имуществени и неимуществени вреди. Имуществените
вреди се изразяват в това, че в периода от 15.08.2017 г. до
15.01.2018 г., когато той сам е подал вече молба за предсрочното му
прекратяване на пълномощията като общински съветник, той е
изгубил дохода си като общински съветник в размер на 460 лв. на
месец. За период от пет месеца е изчислил, че това са 2 300 лв.
Съответно неимуществените вреди е изчислил на 2 000 лв.
Направил е доказателствени искания. Иска да се приложи
административното дело, чийто предмет е оспорване на решението
на ОИК – Лясковец. Също така иска допускане на свидетел за
установяване на претърпените неимуществени вреди, да бъде
назначена съдебно-икономическа експертиза със задача да се
изчисли какъв е точният размер на причинените имуществени вреди
за цитирания от него период, както и каква е мораторната лихва
върху неимуществените вреди от дата 15.08.2017 г. и иска да бъде
назначена съдебно-психиатрична експертиза, като вещото лице, след
като се запознае с документите по делото и след разпита на
свидетеля, да отговори на въпросите. Това са четири въпроса,
изброени, както виждате, в исковата молба.
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Имаме срок за отговор по чл. 131 от ГПК, който е
едномесечен. Получили сме Определението, исковата молба и
доказателствата към нея на 09.05.2018 г. Тоест, срокът ни изтича на
09.06.2018 г. За този срок аз ще ви представя отговор на исковата
молба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Уважаеми колеги, изчерпахме точка четвърта от дневния ред.
Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение преписка с вх. № ЧМИ-15-33/2 от 09.05.2018 г. Тя е от
Общинска избирателна комисия – Макреш. Това са оригиналите към
жалбата, приложените доказателства.
Докладвам ви я за сведение. Към нея съм приложила и
решението, което извадих от страницата на Общинска избирателна
комисия – Макреш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Следващ докладчик е
госпожа Нейкова. Заповядайте,
госпожо Нейкова.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЧМИ-06-21 от 08.05.2018 г. от община Криводол, област Враца, с
което ни изпращат писмо относно отваряне на помещение, в което
се съхраняват книжа и материали, за да приберат избирателните
списъци от частичния избор за кмет на кметство Градешница,
произведен през 2018 г. Към писмото са приложени протоколът за
отваряне на помещението, заповедта на кмета за определяне на
длъжностни лица и приемо-предавателен протокол.
Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Приключихте ли,
колега Нейкова? Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение от община
Макреш и община Лозница получени заявки за отпечатване на
бюлетините, включително и от община Добричка за кметство
Лясково. Публикувани са във вътрешната мрежа.
Във вътрешната мрежа са публикувани и покани. Моля да ги
погледнете.
Докладвам само за сведение, че продължаваме да получаваме
координатите на общинските избирателни комисии. Голяма част от
тях вече са получени. Те се актуализират в регистъра в ЦИК и на
страницата на Централната избирателна комисия.
Моля да погледнете докладна записка с вх. № ЦИК-09-79 от
09.05.2018 г. Това е докладна относно изплащане на суми за
представително облекло за членовете на Централната избирателна
комисия, както и на служителите от администрацията на
Централната избирателна комисия.
Съгласно чл. 21 от Правилата за изменение и допълнение на
Вътрешните правила за трудовия ред в ЦИК, приети с Решение от
01.11.2014 г., и досегашната практика на Централната избирателна
комисия ЦИК определя базата за изплащане на сумите за
представително облекло.
Както ви докладвах вече, по досегашната практика на
Централната избирателна комисия за 2015, 2016 и 2017 г. като база е
използвана средномесечната заплата на заетите по трудово и
служебно правоотношение в обществения сектор по данни на НСИ
за месец декември на предходната година. В тази връзка ви
предлагам да продължим тази практика и тази година да определим
като база средномесечната заплата за месец декември 2017 г. Затова
има разпечатка от интернет-страницата на НСИ, приложена към
докладната записка.
На следващо място, само се уточнява, че по вътрешните
правила размерът за членовете на Централната избирателна комисия
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е определен в ал. 2 на чл. 21, а по чл. 21, ал. 3 за служителите от
администрацията е до 1,5 от базата. Тъй като до този момент сме
определяли 1,5, предлагам и за тази година така да бъде. Има
налични средства за покриване на разходите по бюджета на
Централната избирателна комисия към месец май 2018 г. по
извършена проверка от госпожа Манолова.
На следващо място стои въпросът по отношение на
служители, чиито правоотношения са прекратени или предстои да
бъдат прекратени, както и за новоназначените служители в
администрацията на Централната избирателна комисия. Предлага се
да има точно решение на Централната избирателна комисия в тази
връзка, а пропорционално на времето от назначаването до края на
2018 г. за новоназначените служители.
А по отношение на служителите, чиито правоотношения са
прекратени или предстои прекратяване, предлагам това да бъда
пропорционално на времето, в което са били в трудови
правоотношения с Централната избирателна комисия. Знаете, че с
госпожа Ганка Герасимова трудовият договор е прекратен, а
предстои прекратяване на трудовия договор с господин Русинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване направените предложения.
Колеги, отменям гласуването.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направените
предложения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – 4 (Емануил Христов, Ивайло Ивков, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева).
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за обяснение на
отрицателен вот.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много се извинявам, колеги. Не
мисля, че под какъвто и да е повод – и аз лично, и за себе си говоря –
да бъда обединявана под общ знаменател с госпожа Герасимова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Мусорлиева.
Приключихме с преписките на госпожа Солакова.
Има думата госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, първо, предлагам,
съгласувано с председателя, на следващо заседание – в четвъртък –
не мога да кажа коя е датата, да поканим експерта, който съдейства
на мен и на колегата Андреев, които бяхме определени да участваме
в работна група по изборни въпроси в Брюксел. Тогава съвместно с
колегата Андреев ще си направим и ние доклада и господин Станев
да ви запознае с техническата част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, няма
проблем. Записах си за следващия четвъртък, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ЦИК-07-69 от 10.05.2018 г. Това е покана за семинар във Валенция,
Испания, в края на май, като темите, които ще бъдат дискутирани, са
„Въпроси за демокрация“, „Политически партии“, „Използването на
нови технологии“ и „Методология за наблюдение на изборите“.
Засега е само на английски. Качено е във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Ако има желаещи, могат да се заявят.
Програмата е разписана подробно.
Докладвам вх. № ЦИК-07-11-14 от 10.05.2018 г., като това е
писмо от A-WEB, което е свързано с мои предходни доклади, а
именно, че любезно ни канят в програмата, която ще се проведе от 6
до 16 юни в Корея, като, колеги, това е програма „Изграждане на
капацитет за управление на изборите“, „Технология и управление на
изборите“.
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Знаете, че по тази преписка съм ви докладвала няколко пъти.
Канят двама участници, като поемат разноските. Тази програма
включва и наблюдение на изборите. Ние с писмо по протоколно
решение от 30 януари 2018 г. сме заявили, че в тази програма ще
участвам аз, госпожа Кристина Стефанова и господин Владимир
Пенев. Аз говорих като докладчик с колегите. Господин Пенев няма
да има възможност и предлагам да гласуваме за мен и госпожа
Стефанова за участие в тази програма, както сме заявили съгласно
протоколното решение и наше писмо до A-WEB.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм изумен от доклада на докладчика.
Не, че кой знае какво ще стане. Нормално е да ходят. Обаче ние тук
всички гласувахме точно на нейн доклад, създадоха се таблици.
Дори гледам, че в отпуск са ни писали мен и Райков, че ще
участваме по това време. Заявихме се доста хора, защото е обучение
и се поемат абсолютно всички разноски, без да има никакъв харч за
Централната избирателна комисия.
Аз сега разбирам от докладчика, че те вече са заявили, че е и
пратено нещо. Дайте да се разберем какво става и не на микрофон,
ако искате, защото ще си кажем доста справедливи думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз съм се старала в
докладите си коректно да възпроизвеждам информацията, която е
обективирана и в протоколите на Централната избирателна комисия,
които са публични. Писмото цитирам. Ето, на разположение е в
залата, подписано от председател и секретар. Изпратено е така,
както са се заявили колегите. Имаше – припомням – за програма
„Изграждане на капацитет за управление на изборите с длъжностни
лица на средно ниво в периода 8 – 17 май 2018 г.“

22
Участниците, които бяха се заявили, са госпожа Матева,
госпожа Нейкова, госпожа Мусорлиева като заместник-председател.
Във втора програма „Изграждане на капацитет“ относно обучение на
избори и обучение на гражданите в периода 4 – 16 юни 2018 г.
участниците, които са се заявили, господин Райков, член на ЦИК,
господин Ивайло Ивков – всичките членове на ЦИК, и програма
„Изграждане на капацитет за управление на изборите, технология и
управление на изборите“ в периода 6 – 15 юни 2018 г. Участниците,
които са се заявили, са Ганчева, Стефанова и Владимир Пенев, член
на ЦИК, като с последващи писма мисля, че изпратихме
предложение за колегата Баханов, който си заяви участие за месец
май. И така, всички писма съм ги докладвала своевременно, веднага
след разпределението ми на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тогава, когато си
избирахме, мисля, че всички колеги си избирахме съобразно
предметното съдържание на програмата. Мисля, че е докладвано
писмото – и няма как да не е докладвано, ето, докладвано е на 1 март
2018 г. – вх. № ЦИК-07-11/11 от 28.02.2018 г., като с удоволствие ни
съобщават, че ЦИК – България, ще получи официално писмо-покана
през месец април за програма през месец юни. Сега в момента
остава тази програма с това предметно съдържание.
Аз лично съм си заявявала участието не с оглед колко
програми има, а с оглед предметното съдържание на програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение днес да решим кои
членове от Централната избирателна комисия ще участват в тази
програма, за която няма разход за Централната избирателна
комисия, в тази програма, която по принцип е важна за Централната
избирателна комисия, има наблюдение на избори в същото време.
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Предлагам да се реши измежду шестимата заявили се колеги за
участие във всички модули, включително отпадналите такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз също потвърждавам, че
наистина по обективни причини не мога да участвам в тези
семинари и просто моята кандидатура да не се разглежда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като мисля, че следва коректно
и обективно да се представят, но първо, ако се стигне до такова
разпределение и да избираме из между шест, не трябва да се избира
из между шест. Защото общо по цялото писмо, което сме изпратили,
за всички са осем колеги, включително и господин Баханов и
господин Андреев. Мисля, че станаха малко повече.
Колеги, аз продължавам като докладчик да считам, че следва
да се съобразяваме с писмата, които сме приели и сме изпратили до
тази организация по повод и на преписките, които идват по
първоначалния входящ номер. По тази програма заявените
участници са трима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, чухте преписката. Аз считам, че към днешна дата тя е
за сведение.
Уважаеми колеги, трябва да се попълват формуляри и затова
е повдигнат въпросът днес.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Срокът за изпращане на
информацията кои са двата участника е 15 май, като посочвате, че в
следващата седмица ще се предложи и допълнителна информация с
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конкретни детайли. За програмата следва да се изпратят паспортите,
място, длъжност и прочее информация за хората, които ще участват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, имате ли други коментари. Не виждам.
Колеги, в зала постъпиха две предложения. Първото
предложение на докладчика беше предложението за госпожа
Ганчева и госпожа Стефанова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 3 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, това предложение постигна необходимото
мнозинство, така че второто предложение няма да го поставя на
гласуване.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам предложение като докладчик
с писмото, с което ще изпратим данните, да попитаме отново дали
има възможност и други колеги да бъдат включени с оглед това, че
първоначално бяха предложени много програми. Последно да ги
попитаме с оглед възможността за двама участници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова Цветозар Томов); против – 4
(Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Таня Цанева).
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Предложението се приема.
Благодаря.
Това бяха Вашите доклади, госпожо Ганчева? Благодаря.
Следващ докладчик е господин Томов. Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, получено е писмо
от госпожа Румяна Дечева, която, както знаете, е член и на нашия
Обществен съвет, под № ЦИК-12-4 от 09.05.2018 г. То е качено във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Става дума за един
проект „Аудиториум“ на Столична община. Ще предам накратко
съдържанието на писмото, то е сравнително дълго, защото мисля, че
трябва да вземем решение днес, тъй като става дума за сесия на тези
студенти от проекта „Аудиториум“, финансиран от Столична
община, на която да бъдат запознати с историята на изборите и
съвременните изборни практики и стандарти.
Всъщност предложението на госпожа Дечева, която е
експерт по този проект, е за среща на ЦИК или членове на ЦИК със
студентите от този проект.
От самото писмо аз не мога да се ориентирам дали се
предлага тази среща да бъде утре по време на поредната им сесия
или на друга дата. Струва ми се, че предвид краткия срок за утре
става дума. Не е казано изрично никъде или аз не съм успял да
обърна внимание.
Ако е така, в такъв случай ние днес трябва да вземем
решение евентуално приемаме ли поканата и да определим колеги,
които да участват в тази среща.
Всъщност това е единственото предложение, което мога да
направя във връзка с това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Господин Томов, струва ми се, че трябва да обсъдим дали
часът ни е удачен. Така, както виждам, те молят за извинение.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Часът е 14,00, забравих да го спомена.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: …..защото това е
възможно за среща и всички членове на ЦИК, които искат да
присъстват, да присъстват на тази среща.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това исках да кажа, че аз
подкрепям едно решение Централната избирателна комисия да се
срещне със студентите, още повече че това е една от аудиториите,
към които е насочена и нашата разяснителна кампания и това е една
възможност ние да покажем как работи институцията, да създадем
доверие у тях в работата на Централната избирателна комисия и
изборната администрация.
Отделно от това аз се заявявам и желая да присъствам на тази
среща. Моля да ме имате предвид, независимо къде ще се проведе –
дали тук, в ЦИК или на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, предлагам да потвърдим провеждането на срещата тук, при
нас и вече от страна на ЦИК всички членове на ЦИК, които желаят,
да участват.
Колеги, моля, гласувайте това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев,).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за обяснение на отрицателен
вот.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам нищо против да се срещам със
студенти, още повече, че действително това ни е една от основните
групи, към които трябва да насочваме вниманието си.
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Отрицателният вот беше по една-единствена причина. От
днес за утре неща не се правят ей така, защото така станало. Все пак
сме Централна избирателна комисия.
Когато вървят преписки с ЦИК, все пак е добре да има
цялостна информация – кога, защо, какъв дневен ред, каква група
студенти, колко човека. Това след обучението ли ще бъде или преди
обучението? Защото типът разговор преди обучение е един, след
като вече са минали все пак някакви представи, е съвсем друг тип
разговор. Става въпрос просто за организация, а не просто ей така.
Отрицателният ми вот беше просто за някакъв тип поцялостна и предвидима организация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Следващ докладчик е
господин Баханов. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. №
ПВР-04-02/19 от 09.05.2018 г. от Пето районно управление на
Столична дирекция на вътрешните работи. Постъпило е писмо от
старши разследващ полицай, с което молят да бъде осигурен достъп
на Пламен Танчев или Димитър Аргиров, експерти при Пето
Районно управление на СДВР, за да извършат изследване на
документ в оригинал, списък на избиратели, подкрепящ
регистрацията на независими кандидати за президент Диана
Димитрова и за вицепрезидент Габриел Герасимов – стр. 147.
Това е във връзка с разследване по ДП-заявителски материал
№ 15205/2017 г.
Уважаеми колеги, каквато е практиката на Централната
избирателна комисия, тъй като не е посочен телефон, иначе, ако
имаше посочен телефон, бих се свързал да им обясня реда, по който
се действа и да заявят конкретно ден и час, но считам, че следва да
подложим на гласуване да им изпратим писмо, с което да им
посочим телефоните и лицето за контакт – Стоян Русинов – с когото
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да се свържат и да уговорят конкретен ден и час, когато да дойдат
въпросните експерти.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Моля, продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Докладвам вх. № ПВР-06-21
от 09.05.2018 г. от секретаря на община Банско Иван Кънев.
Изпратено е писмо до Централната избирателна комисия във връзка
с тяхно писмо и Решение № 4971-ПВР/НС/МИ. Те ни изпращат
копия от документи, които са заповед на кмета на община Банско,
писмо до началника на „Държавен архив“, приемо-предавателен
протокол, подписан от членовете на комисията по заповед на
началника на отдел „Държавен архив“ – Благоевград, писмо от отдел
„Държавен архив“ и протокол за отваряне на запечатано помещение
в сградата на общинска администрация Банско, в която се
съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за
общински съветници и кметове и президент и вицепрезиден на 23 и
30 октомври 2011 г, както и на последно място актът за
унищожаване на ценни документи с изтекъл срок за съхранение,
утвърден от кмета на община Банско.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
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Следващ докладчик е
господин Райков. Заповядайте,
господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ЦИК-00-245 от 09.05.2018 г. е
постъпил доклад от проф. Даниела Гоцева и доц. Весела Пешева от
Техническия университет – София, относно спецификация и
съпътстваща информация за дистанционно електронно гласуване в
Република България. Това е качено във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали.
Докладвам го за сведение и запознаване, както и съм качил
два документа, удостоверяващи, че нямам задължения – държа да го
кажа, за да се запознаят колегите – че дължа пари от командировки.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Райков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз докладвам писмо с вх. № НР-9-47.
Докладвам го за сведение. Това е постановление за отказ за
образуване на наказателно производство. В Кукорево, община
Тунджа, са гласували, има го подписа и в основния, и в списъка под
черта, на един човек. След него са гласували майка му и баща му.
Баща му се подписал на негово място. Наистина правилно е
постановлението. Станало е объркване.
Затова го докладвам за сведение на Централната избирателна
комисия .
Искам да направя и още едно предложение във връзка с
предходния доклад и вашето решение да изпратим представители в
Корея. Има протоколно решение на Централната избирателна
комисия да се изпратят двама наблюдатели на изборите. След като
при последващ доклад стана ясно, че изпращаме двама, аз предлагам
да се преразгледа въпросът, защото ние противоречим на нашето
протоколно решение. Сега ще имаме четирима наблюдатели в
далечна Корея от малка България на изборите, което считам за
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недопустимо, а и също така противоречащо на нашето протоколно
решение да отидат двама представители.
Така че считам, че следва да се намали бройката на
наблюдатели на изборите в Корея, за да се съобразим с вече взетото
протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Вие по същество предлагате дебат върху две различни
преписки. Едната преписка е свързана тясно с наблюдението на
изборите, а другата преписка е свързана с обучение. И става въпрос
за различни периоди, казват колегите.
Уважаеми колеги, господин Ивков предложи преразглеждане.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз считам, че двете преписки
нямат нищо общо. Това, което преди малко гласува Централната
избирателна комисия, е свързано с програмата за обучение, която
беше изпратена в предходните месеци и беше докладвана от
колегата Ганчева, и това е едно от всичките обучения, които бяха по
програмата на A-WEB.
Преписката от предходно заседание е по покана на
Националната избирателна комисия на Южна Корея, свързана само с
наблюдение на местните избори, които ще се проведат на 13 юни
2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Уважаеми колеги, господин Ивков, правите ли предложение
за преразглеждане - аз така го чух – за да подложа процедурата на
гласуване?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това предложение е да се съобразим със
собственото си протоколно решение – да имаме двама
представители на изборите в Корея, а не четирима. Изобщо ние
трябва да преустановим практиката да изпращаме по половин
дузина хора на най-различни дестинации по света и да се
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съобразяваме с това, което е разумно и необходимо, още повече че
касае бюджетни средства. Считам, че след като с днешна преписка
се гласува двама човека да заминат на обучение, което ще съвпадне
с изборите и те ще бъдат наблюдатели, трябва да преразгледаме
решението си за заминаване на още двама.
Как ще го подложите и по каква процедура е все едно.
Правя още едно предложение. Въпреки протоколното ви
решение, тъй като се касае за обучение на английски език по една
тема, която ЦИК така или иначе неглижира – за машинното и
електронното гласуване – дори нямаме и ръководител на група, тя е
обществено значима, имаме и дела по нея и наистина е неглижирана
от Централната избирателна комисия, да се направи тест на всички,
заявили желание за участие в това обучение, по английски език. Да
се определи нивото и тогава да се определят участниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Уважаеми колеги, всъщност това е процедура на
преразглеждане. И тъй като вече докладът е приключил, колеги, аз
подлагам самата процедура на преразглеждане на гласуване. Дали да
преразглеждаме двете преписки – това подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Таня
Цанева).
Предложението не се приема.
Благодаря.
Заповядайте за обяснение на отрицателен вот, госпожо
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Единственото, заради което аз
лично гласувах против, е само частта от изказването за
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неглижирането на машинното гласуване и там каквото и да е, от
Централната избирателна комисия. Това, че някой е решил така,
съвсем не означава, че не е спазена изцяло процедурата и никога
Централната избирателна комисия не е неглижирала, напротив,
обръщала е прекомерно голямо внимание на новите – така да ги
наречем – видове гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо председател! Мусорлиева.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка шеста от дневния
ред:
6. Разни.
Първи докладчик съм аз. Втори докладчик е госпожа
Мусорлиева.
Колеги, ще ви направя няколко кратки доклада.
На първо място, във вътрешната мрежа, предполагам извън
папките на различни колеги, е публикуван протоколът от срещата с
експертите от Техническия университет – София.
Уважаеми колеги, предлагам да изпратим писмо на
комисията с дългото име, известна като Комисия по досиетата, като
представим и имената на новите си членове.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-98/1 от
08.05.2018 г. за сведение.
Уважаеми колеги, само припомням, че след обяд в 16,00 ч.
имаме среща с още едни експерти по електронното гласуване.
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Колеги, това бяха моите доклади. Следващ докладчик е
госпожа Мусорлиева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за Вашия доклад.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имам само да ви
информирам за нашите приятели от Voice International – Индия. Това
е изданието, на което те наистина много държат. С удоволствие ни
информират, че са приключили четирите издания на Том I на Voice
International и преминават към издаването на Том II, като
тематиката, на която ще бъде „Вота едюкейшън“, е образованието на
институциите и образованието и между органите за управление на
изборни процеси.
Който желае, до края на юни може да изпраща материали до
хиляда символа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, има още една докладна преди да закрия заседанието.
Заповядайте, госпожо Солакова. Току ще видях, че има
докладна.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение вх. № ЦИК-09-80 от10.05.2018 г. относно отпуски на
служителите от администрацията на ЦИК съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2
от Кодекса на труда. Предлагам да се включи в дневния ред на
работното заседание.
Аз лично този въпрос съм го поставяла на администрацията
многократно, почти всяка календарна година, и до този момент ми е
отговаряно, че въпросът е решен с протоколно решение. В този
случай в докладната има ново предложение и е добре да го обсъдим
на работно заседание на работна група „Общи въпроси“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, с това наистина закривам днешното
заседание на Централната избирателна комисия.
За работни обсъждания ще бъдете уведомени допълнително.
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Свиквам следващото
15.05.2018 г. от 10,30 ч.

заседание

следващия

вторник,

(Закрито в 12,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

