ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 660
На 14 август 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатания
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова
3. Доклади по писма.
Докладват: Таня Цанева, Иванка Грозева,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Румен Цачев,
Александър Андреев
4. Разни.
Докладват: Мария Мусорлиева,
Кристина Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
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Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева - заместник-председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте,
уважаеми колеги! Имаме необходимия кворум, можем да започнем
днешното заседание.
Моля да погледнете дневния ред, за да се заявите за
допълнения в него. Отсъстват доста колеги по обективни причини.
Да се стегнем за една организирана работа, защото са ни
оставили важни задачи.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в доклади по
писма, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви,
разбира се.
Искам и аз да се включа с една докладна записка в точка
„Разни”.
Други колеги? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
По точка първа, уважаеми колеги – Доклади относно искания
за отваряне на запечатани помещения, ще докладват колегите Бойчо
Арнаудов и Иванка Грозева.
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По втора точка – Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки, ще докладва колегата
Иванова с други колеги, които искат да се включат.
В доклади по писма ще докладват колегите Таня Цанева,
Иванка Грозева, Владимир Пенев, Емануил Христов, Александър
Андреев и Румен Цачев.
В „Разни” сме госпожа Кристина Стефанова и аз.
Заповядайте по първа точка, колега Арнаудов.
Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо
по електронна поща и в оригинал с вх. № ЦИК-14-26 от 3 август
2018 г. и № ЦИК-14-26/1 от 6 август 2018 г. от Свилен Шитов – кмет
на община Девня, област Варна, за разрешаване на достъп до
запечатано помещение, намиращо се след ритуална зала на партерен
етаж на административната сграда на община Девня, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за
президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и
национален референдум през 2015 г. Достъпът е необходим с цел
извършване на ремонтни дейности в запечатаното помещение и
преместване на книжата за съхранение в друго помещение, а именно
стая № 6 на първия етаж на сградата на общинската администрация,
до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение и предаването
им в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален
държавен архив“.
В тази връзка съм изготвил един проект за решение, който се
намира в моята папка в днешно заседание, с което им разрешаваме
отваряне на запечатаното помещение.
Достъпът до запечатаното помещение, в които се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от
Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от
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длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новото
помещение, определено за тяхното съхранение, и то да се запечата
по реда на същото решение.
За извършените действия да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС
от 2 март 2017 г.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните
лица от общинската администрация и от съставените протоколи да
се изпратят на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
допълнения, мнения, има ли?
Моля ви, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колега Арнаудов, номерът на решението ви е 5112ПВР/НР/МИ.
Заповядайте, уважаема госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Уважаеми колеги, в моя
папка от днешна дата е качен проект на решение, който е във връзка
с писмо, входирано в Централната избирателна комисия с вх.
№ ЦИК-14-27 от 10 август 2018 г., подписано от господин Илиан
Тодоров – областен управител на Софийска област, с което искат
разрешение за запечатани помещения на Областна администрация –
Софийска област, намиращи се на ет. 4 и ет. 5 в административната
сграда на бул. „Витоша“ № 6, гр. София, в които се съхраняват
изборните книжа и материали от изборите за народни представители
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на 5 октомври 2014 г., от изборите членове на Европейския
парламент от Република България на 20 май през 2007 г., от
националния референдум през 2013 г., от изборите за народни
представители на 5 юли 2009 г., от изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през на 7 юли
2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката
през 2006 г., от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
и от изборите за народни представители на 17 юни 2001 г.
Искането е във връзка с архивиране и унищожаване на
ненужните изборни книжа и материали и предоставянето им на
„Държавен архив”.
Предлагам ви на основание наше Решение № 4387-НС от
2 март 2017 г. да разрешим отварянето на запечатаните помещения
запечатани помещения и след предаването на книжата и
материалите на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на
останалите книжа и материали областният управител на Софийска
област да изпрати на Централната избирателна комисия
информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на
помещението, резултата от експертизата на експертната комисия
относно ценността на документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Грозева.
Допълнения и мнения има ли?
Моля ви режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаема колега Грозева, номерът на решението ви е 5113.
По втора точка от дневния ред – заповядайте, колега
Иванова.
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Точка 2. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
преписка с вх. № ЦИК-00-584 от 6 август 2018 г. Става дума за
проекта на касационна жалба срещу Решение № 5070 от 27 юли
2018 г. по административно дело № 2961/2018 г. на
Административен съд – София-град, за 2018 г. Знаете, че става дума
за решението за машинното гласуване по предявената искова молба
с правно основание чл. 257, ал. 1 от АПК.
В предходно заседание ние обсъждахме проект на касационна
жалба, изготвена от колегата Мария Бойкинова. В днешното
заседание в моя папка е качен нов проект на касационна жалба, по
който е работено след направени предложения от мен и от колегата
Ивилина Алексиева. Това, което аз съм се постарала, е и в
обстоятелствената част на жалбата, и в двата петитума във връзка
със сочените от нас две касационни основания, а именно по чл. 209,
т. 2, твърдението ни за недопустимост на обжалваното решение и по
чл. 209, т. 3, неправилност поради нарушение на материалния закон,
съществено нарушение на съдопроизводствените дела и
необоснованост, да се изложат подробни аргументи.
Не съм маркирала в някакъв цвят предложенията, които аз
съм направила, тъй като като цяло съм се постарала това, което
колегата Бойкинова беше качила, да бъде разработено по-подробно.
Обръщам внимание върху първия текст, който е маркиран в
жълто и който е по предложение на колегата Алексиева, да го
погледнете. Това, което е изписано в червено отдолу, съм се
постарала да дам някаква формулировка на нейното предложение,
което, в случай че се приеме от Централната избирателна комисия,
да остане като текст от обстоятелствената част на жалбата по
първото ни твърдение за недопустимост на обжалваното решение.
Моето лично становище е, че същественото в случая е
твърдението ни, че в това производство по чл. 257, ал. 1 от АПК
Централната избирателна комисия не се явява административен
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орган по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на АПК,
тъй като не принадлежи към системата на изпълнителната власт по
смисъла на чл. 19, ал. 2 и ал. 4. От друга страна, не е орган, на който
със закон са възложени административни правомощия, като в тази
връзка са изложени съображения по чл. 46 и следващите от
Изборния кодекс.
От такава гледна точка на мен ми се струва, че това, което е
изложено от колегата Алексиева и касае администрацията на
Централната избирателна комисия, като аргумент защо в конкретния
случай не следва да се прилага Законът за администрацията, ми се
струва, че е неотносимо към конкретния правен спор. Но все пак,
ако Централната избирателна комисия прецени, да остане, като съм
отворена за друга редакция на този текст.
Има още един текст, който е в жълто, също по предложение
на колегата Алексиева, който аз лично като докладчик възприемам.
Ако имате предложения за някаква друга формулировка, също съм
отворена да ги приема.
Единственото, което бих искала да кажа допълнително, е
нещо, което сега проговорихме с колегата Нейкова. На стр. 6 от
проекта на жалба има един текст, който се свързва с това, че
осигуряването на машини за гласуване в изборите е част от
организационно-техническата подготовка на изборите съгласно
чл. 18 от Изборния кодекс. И тук ми се струва удачно
предложението на колегата Камелия Нейкова, че трябва да се
вмъкне едно или няколко изречения във връзка с това, че
осигуряването на машини за гласуване, макар и да е ангажимент на
Централната избирателна комисия, той се осъществява в условията
на обвързана компетентност с други органи на изпълнителната
власт. Мисля, че е удачно това да бъде изрично записано в
обстоятелствената част на касационната жалба.
И последното, което искам да ви кажа, е, че като докладчик
предлагам днес жалбата да постъпи в Административен съд –
София-град.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Както сме приели,
по реда на постъпилите предложения първо да гласуваме жалбата да
постъпи днес в съда. След това ще преминем към конкретните
предложения.
Режим на гласуване на предложението жалбата да постъпи
днес.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева);
против – 1 (Цветозар Томов).
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Само да допълня, в проекта на колегата
Бойкинова не бяха формулирани петитуми. Опитала съм се да
формулирам петитуми искания на ЦИК до Върховния
административен съд и във връзка недопустимостта, и във връзка с
неправилността.
Пропуснах да кажа, че междувременно също в моята папка е
постъпило едно допълнение към касационната жалба като
предложение от колегата Мария Мусорлиева, което тя ще ви изложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само исках да
кажа, че ще ви запозная с него повече за протокола, отколкото да
наруша реда, който колегите отдавна оформиха и в който аз малко
късничко се включих. Но ще ви запозная с него най-малкото за
протокола.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам процедурно предложение
да дадете почивка десетина минути, за да може да се запознаем с
предложенията, и след това да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на предложението, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
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Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Изключваме камерите за десет минути, за да се запознаят
колегите с предложенията по жалбата, защото са сериозни и защото
са давани едва ли не до сутринта, за да можем да дадем най-добрия
възможен вариант. След това камерите ще бъдат включени отново.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
много ви благодаря за стегнатото обсъждане.
Подлагам на гласуване жалбата така както е предложена, с
всички допълнения, които бяха направени, и с всички отстранявания
на текстове, които бяха предложени и приети от нас.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева).
Преминаваме към точка трета от дневния ред – доклади по
писма. Заповядайте, госпожо Цанева.
Точка 3. Доклади по писма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви информация, която
сме получили от АСЕЕЕО от господин Шолноки, във връзка с
предстоящата конференция на АСЕЕЕО. С това писмо ни
уведомяват, че все още можем да се включим с презентация в
раздела „Най-добри практики в света на избори и комуникиране на
доверие”. Изпращат ни също
промените, които ще бъдат
предложени на самата конференция в Устава на АСЕЕЕО.
Аз ви го докладвам за сведение и предлагам този материал да
бъде предоставен на колегите, които ще участват в конференцията,
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тъй като за мен основно те трябва да се запознаят по-детайлно с
предлаганите промени в Устава.
Докладвам ви също така писмо, получено по електронната
поща от Стоил Цицелков, заместник-председател на Обществения
съвет към Централната избирателна комисия. Писмото е с вх.
№ ЦИК-12-15. То е в отговор на изпратените от Комисията към
Обществения съвет програми за набиране на дългосрочни
наблюдатели в Грузия и в Съединените американски щати. Те
предлагат да бъдат предложени от Обществения съвет две лица.
Аз се опитах многократно да се свържа и с господин
Цицелков, и с Румяна Дечева, която е предложена в това писмо, за
да им обясня, че пътят за участие като дългосрочни наблюдатели не
е чрез Централната избирателна комисия, а чрез Министерството на
външните работи. За съжаление и двамата отсъстват от България.
Затова ви предлагам да напишем един отговор на това писмо
и да го изпратим на имейла на господин Цицелков, както сме
получили и тези предложения, а именно че кандидатстването се
осъществява чрез Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
по направеното предложение?
Режим на гласуване госпожа Цанева да напише писмоотговор на господин Цицелков за начина на кандидатстване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Уважаеми колеги, в моя
папка от днешна дата е качено писмо с вх. № МИ-07-6/1 от 9 август
2018 г. То е от Столична община и е относно предоставяне на
становище или указание за последващи действия във връзка с
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останалите за съхранение резервни печати на секционните
избирателни комисии.
На този етап ви го докладвам за запознаване, тъй като на
26 юли 2018 г. Централната избирателна комисия със свое
протоколно решение одобри указания, които изпрати на Столична
община. Предлагам ви да обсъдим писмото, което ви докладвам, на
следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Грозева.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-157 от 8
юли 2018 г. главният счетоводител на ЦИК ни уведомява за
неуредени взаимоотношения с доставчици във връзка с авансово
платена сума през 2015 г. по повод договор за изучаване на испански
език. Договорът не е изпълнен в цялост, тоест обучението е
прекратено. Като причина са посочени изборите, които са проведени
през 2015 г. Това счетоводно салдо е останало висящо и не е
осчетоводено впоследствие през годините. Това е един висящ
разход, който през различните години досега така или иначе не е
оформен по съответния счетоводен ред.
Предлага се тези салда да бъдат осчетоводени по сметка
„Увеличаване на пасиви от други събития”, но, колеги, по-скоро ние
трябва да видим този договор дали има желание да бъде довършен,
така както е сключен, защото той е с определена цел. И ако
договорът не бъде продължен и изпълнен в цялост, тогава съответно
да се предприемат действия за съставяне на протокол и сключване
на анекс с фирмата за прекратяване на договора и да бъде оформено
приключването му по съответния ред, а не да бъде осчетоводено по
друга сметка и той независимо от всичко да си остане като едно
висящо и незавършено плащане от счетоводна гледна точка.
Моето предложение е администрацията да предприеме
съответните действия евентуално за довършване на договора. Ако
пък не, да направи връзка с фирмата изпълнител за оформянето и
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приключването на договора по съответния ред и едва тогава да
бъдат извършени необходимите счетоводни действия.
(Обсъждане извън микрофон.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като договорът няма да бъде
изпълнен в цялост така както е сключен, предлагам той да бъде
прекратен по съответния ред, да бъде сключен анекс за неговото
прекратяване, да бъдат съставени протоколи за извършената до
момента работа, за която има платена авансова сума.
Моля да гласуваме това предложение и администрацията да
предприеме съответните действия за прекратяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря,
уважаеми колега Цачев.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на електронната поща на
Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК06-11/2 от 13 август 2018 г. Към същото е прикачен файл, в който се
съдържа информация за наличие и липса на задължения по чл. 87,
ал. 10 от ДОПК по отношение на „Атлас Травелс” ЕООД – знаете,
това е фирмата, която спечели обществената поръчка за самолетни
билети. Информацията е изискана и получена във връзка с
предприемане на съответните действия за сключване на договор.
Докладвам преписката за сведение.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-593 от 13 август 2018 г.
Касае се за писмо, постъпило от Националния статистически
институт, в което се съдържат данни за средната месечна работна
заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в
обществения сектор по месеци за второто тримесечие на 2018 г.
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Предлагам това писмо да се предостави на счетоводството с
оглед предприемане на съответните действия.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-163 от 14 август 2018 г.
докладна записка от директора на дирекция „Администрация”
госпожа Красимира Манолова, с която се иска упълномощаване на
служители от звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност” за
служебна комуникация с Национална агенция за приходите и
Националния осигурителен институт посредством електронните
подписи, които имат. Необходимо е такова пълномощно да бъде
предоставено, за да може да се получава необходимата информация
за нуждите на счетоводството. Касае се за лицата Гергана
Младенова – главен счетоводител, Валерия Бончева – счетоводител,
и Жасмина Пеовска – счетоводител.
Предлагам да вземем решение, с което да одобрим
получаването на тези пълномощни и да упълномощим заместникпредседателя на ЦИК Мария Мусорлиева да подпише това
пълномощно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с делата, по
които страна е Централна избирателна комисия в Пловдивския
административен съд, както и в други съдилища в страната, се появи
необходимостта да бъде командирован служител или юрисконсулт
на Централната избирателна комисия, който да получи издадени
съдебни удостоверения от съда и на свой ред да внесе същите в
съответните териториални дирекции на Национална агенция за
приходите за получаване на обратна информация.
В този случай на мен ми се струва за удачно да бъде
разширен малко достъпът на служители на Централна избирателна
комисия до Национална агенция за приходите и Националния
осигурителен институт, защото така може да бъде избягнато да се
заплащат командировъчни, пътни, дневни и т.н. Тези удостоверения
да се изпращат по електронен път и ние служебно да си ги получим
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от НАП тук в ЦИК, за да бъдат представени пред съда. Струва ми се
удачно да се помисли.
Нямам нищо против и ще гласувам да се даде такова
пълномощно, но да бъде обмислен вариантът и да се разреши
достъпът до Национална агенция за приходите и до Националния
осигурителен институт за нуждите на Централната избирателна
комисия.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам към списъка на тези
лица да добавим и юрисконсулта ни Милена Радославова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване. А след това ще помислим за разширяването на
кръга по предложението на колегата Иванова.
Режим на гласуване сега за госпожа Радославова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващия ми доклад е по вх.
№ ЦИК-09-162 от 14 август 2018 г. Това отново е докладна записка
от директора на дирекция „Администрация” и е във връзка с
протоколното ни решение за закупуване на програмен продукт
„Финансов контрол” и одобряване на доставчика ,,C+C
Аутоматион“ ООД.
Към тази докладна записка е приложен проект на договор,
който да бъде сключен. Проектът е предложен от доставчика,
съгласуван е със служителите от звено „Правно обслужване” и
главния счетоводител.
Предлагам, колеги, да остане за запознаване, тъй като е
договор, и в следващото заседание да го одобрим.
И последният ми доклад е по писмо с вх. № ЦИК-04-45 от 13
август 2018 г. Това е писмо от Министерството на транспорта, от
директора на дирекция „Правна”. В кореспонденцията, инициирана
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от Централната избирателна комисия във връзка с необходимостта и
предложението за промяна на Приложение № 1 към Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина, като в
писмото се предоставя информация за процедурата, по която се
случва евентуално тази промяна, понеже е сложна съгласувателна
процедура. Същевременно получаваме уверение, че е налице
възможност за съдействия от страна на съгласувателния орган, който
в случая е Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, по придвижването на тази преписка.
Предлагам ви да предоставим писмото на нашите
юрисконсулти с оглед подготовката на всички необходими
документи и по-нататъшно процедиране по преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък.
Преди няколко заседания ви информирах за получено писмо по
електронната поща от госпожа Десислава Лаловска, която е
консултант във фирма и която желае да получи от Централната
избирателна комисия данни за произведените местни референдуми
през последните десет години в България. Пише, че не може да ги
намери на сайта на Централната избирателна комисия. Още тогава
коментирахме какъв ще бъде отговорът.
В моята папка във вътрешната мрежа има подготвен отговор
на писмото. Така както се бяхме договорили, пише, че Централната
избирателна комисия е постоянен орган от 2014 г., така че няма как
за десет години назад да има тези данни. А второто нещо е, че
Централната избирателна комисия по принцип не се занимава с
местните референдуми. Утвърждаването и произвеждането на
местните референдуми са от компетенциите на местните органи, поспециално на общинските съвети. И затова в края на писмото я
препращам, че необходимата информация следва да се търси от
общинските органи или от Националното сдружение на общините в
Република България, тъй като смятам, че като национално
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сдружение може би има някаква сумарна информация. Иначе трябва
да пише до всички 265 общини.
Предлагам по електронната поща да отговорим с това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
моля ви да гласуваме предложението на колегата Емануил Христов.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение и запознаване постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-01-45 от
10 август 2018 г. от заместник-министър на външните работи Юри
Щерк, с което ни уведомява, че в периода 3-4 септември 2018 г.
предстои Република България да участва в обсъждането на
Конвенцията за правата на хората с увреждания в Женева и при
изготвянето на първия конвенционален доклад в тази връзка. Очаква
се Централната избирателна комисия, както и останалите
министерства и държавни институции, към които е адресирано
писмото, да дадат своето становище във връзка с направените
бележки и препоръки по Конвенцията.
Към придружителното писмо е приложен един списък с
въпроси въз основа на алтернативните доклади, които са изнесени от
неправителствени организации, които работят в областта на хората с
увреждания. На стр. 4 по отношение на чл. 29, а именно участие в
политическия и обществен живот са поставени въпроси, които
засягат Централната избирателна комисия – Избирателен кодекс,
право на гласуване на хората с увреждания, от кога датира, при
какви условия могат да гласуват, достъпност на информацията и
местата за гласуване, брой хора с увреждания, които са упражнили
правото си на глас, хора с ТЕЛК-решения, но и хора без решения.
Втори въпрос: хора с двигателни затруднения и зрителни
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увреждания не могат да участват в процеса на гласуване; при какви
обстоятелства хора без ТЕЛК-решения могат да получат подкрепа
при гласуване; мобилни урни; ред за гласуване на хора с ментални
увреждания и интелектуални затруднения, при пълно или частично
запрещение.
Ще се опитам да подготвя един отговор, който да подложа на
обсъждане и да го допълним в следващо заседание. Но така или
иначе, хубаво е да се запознаем, за да обсъдим по точките и да дадем
нашето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, ви
уважаеми колега Андреев.
Има ли други колеги, които са включени в дневния ред?
Няма.
Преминаваме към точка четвърта – Разни.
Точка 4. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
с вх. № ЦИК-09-160 от 13 август 2018 г. ви докладвам една докладна
записка от госпожа Красимира Манолова - директор на дирекция
„Администрация” в ЦИК, в която се казва, че във връзка с
изпълнение на протоколно решение на ЦИК, с което са определени
служители от администрацията за извършване на проверки за
наличността на документите и техническите носители в стая № 70,
описани в приемателно-предавателен протокол с вх. № ЦИК-00-473
от 27 април 2018 г. за предаване на документи и технически
носители между Ганка Герасимова и Жасмина Пеовска, съответно
едната предава, другата приема, съгласно заповед № 66 от 26 април
2018 г., приложено представя на вниманието на ЦИК протокола от
извършената проверка, както и справка за болничните листове,
издадени на името на Ганка Герасимова.
Няма да гласуваме, приемаме тази докладна записка
На второ място, искам да ви запозная, че госпожа Милена
Радославова, юрисконсулт в дирекция „Администрация” в ЦИК, е
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подготвила едно много добро според мен становище за извършен
преглед на мнения на Индия, Казахстан и Филипините за
предложени промени в Устава на Асоциацията на световните
изборни органи и съпоставяне с действащия Устав на A-WEB. Ще го
разгледаме по-подробно на следващото заседание, тъй като мисля,
че съм разпределила и преписки на господин Метин Сюлейман. Тя е
направила становището много компактно, много добре, много
смилаемо и много лесно за информиране.
И на последно място, искам да ви запозная с писмо-покана с
вх. № ЦИК-07-123-1 от 14 август 2018 г., с което ни уведомяват, че
остават ограничен брой места за удостоверения за професионална
компетентност в областта на стратегическата реформа на изборните
процеси за дати между 5 и 9 ноември 2018 г. в Лондон, Обединено
Кралство.
Искам да ви прочета само едно изречение, иначе вие ще се
запознаете с писмото. През 2018 г. се отбелязва 100-годишнина на
избирателното право на жените в Обединеното Кралство и ни канят
за програми за обучение. Бих искала да информирам уважаемите
членове на Централната избирателна комисия, както и всички, че в
следващата година България прави 140 години – в 1879 с
Конституцията е прието всеобщо избирателно право в България.
Казвам ви за сведение, че другата година България прави 140 години
от даване на избирателно право на жените. Мисля, че сме първата
държава в света, конкурираме се с Франция, не е лошо да помислим
за определени изяви, като това писмо, което сме получили, може
чудесно да послужи за модел. Благодаря ви за вниманието.
Госпожа Кристина Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК09-159 от 10 август 2018 г. е постъпила докладна записка от госпожа
Красимира Манолова относно проект на Вътрешни правила за
финансово управление и контрол на Централната избирателна
комисия, изготвени от финансовия контрольор Петранка
Семерджиева. Вътрешните правила се приемат на основание чл. 7,
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ал. 1, т. 15 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор и прилежащите към закона допълнителни
указания за осъществяване на предварителен контрол, методически
насоки по елементите на финансовото управление и контрол и
указания за осъществяване на управленската отговорност в
организациите от публичния сектор.
Докладвам го в момента за сведение и запознаване и
предлагам на работно заседание да обсъдим проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Стефанова.
Има ли други колеги, които желаят да се включат в днешното
заседание? Няма.
Много ви благодаря, уважаеми колеги! С това закривам
днешното заседание, насрочвам следващото заседание на
Централната избирателна комисия за 16 август 2018 г., четвъртък, от
10,30 ч.
Благодаря ви!
(Закрито в 11,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев

Стенограф:
Стойка Белова

