ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 661
На 16 август 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 промяна в състав на ОИК.
Докладва: Метин Сюлейман
2. Доклад във връзка с одитен доклад на Сметната палата.
Докладва: Мария Мусорлиева
3. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Владимир
Пенев, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Мария Мусорлиева
4. Разни.
Докладва: Бойчо Арнаудов
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар
Томов.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков и
Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте, уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 16 август 2018 г.
Колегите, които не са в залата, отсъстват по обективни
причини.
Моля, погледнете дневния ред и ако има някой желаещ да се
заяви допълнително за изказване, моля да каже.
Имате ли предложения? – Няма.
Тогава моля да гласуваме така предложения дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, искам да ви прочета дневния ред: т. 1. Проект на
решение за промяна в състав на ОИК - докладчик колегата
Сюлейман; т. 2. Доклад във връзка с одитния доклад на Сметната
палата – докладчик съм аз; т. 3. Доклади по писма с докладчици
Иванка Грозева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Росица Матева;
и т. 4. Разни с докладчик господин Бойчо Арнаудов.
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Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, колега Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-173 от 14 август 2018 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
Общинската избирателна комисия – Нови пазар, област Шумен, с
което ни уведомяват за настъпила смърт на един от членовете на
ОИК – Нови пазар. Към писмото на Общинската избирателна
комисия – Нови пазар са приложени: препис-извлечение от
смъртния акт на лицето, както и писмо от община Нови пазар във
връзка с това обстоятелство.
Във връзка с това писмо съм подготвил проект на решение,
публикуван в моята папка за днешното заседание, с което предлагам
да приемем решение, с което да установим предсрочно прекратяване
пълномощията Галина Антонова Георгиева като член на
Общинската избирателна комисия – Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 52, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс и да анулираме
издаденото й удостоверение. Проектът на решението е с № 5082.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли
допълнителни предложения? – Няма.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колега Сюлейман, номерът на решението е 5114МИ/НР.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: И във връзка вече с така приетото
решение, уважаеми колеги, предлагам да изпратим едно писмо до
представляващите Коалиция „Реформаторски блок“ – писмо, с което
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в най-кратък срок да предложат свой член за попълване състава на
Общинската избирателна комисия – Нови пазар, област Шумен.
Проектът на писмото е в моята папка за днешното заседание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля да го
погледнете.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, по точка втора от дневния ред:
2. Доклад във връзка с одитен доклад на Сметната
палата.
Докладът е качен във вътрешната мрежа.
В Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-05-9 от
15.05.2018 г. На основание чл. 54, ал. 15 от Закона за Сметната
палата, Сметната палата в лицето на председателя Цветан Цветков
ни изпраща окончателния Одитен доклад № 0100207618, който
съдържа и мнението относно Годишния финансов отчет на
Централната избирателна комисия за 2017 г. и приложения към него
заверен финансов отчет. Всички ще се запознаят.
Съвсем накратко, Сметната палата извърши финансовия одит
на Годишния финансов отчет на Централната избирателна комисия,
състоящ се от баланс към 31 декември 2017 г., отчет за приходите и
разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за
средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за
годината, завършваща на тази дата, както и приложение към
финансовия отчет, включително пояснения за прилаганата
счетоводна политика.
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База за изразяване на мнение: Сметната палата извършва
одита в съответствие със закона, отговорностите на Сметната палата
и Етичния кодекс и т.н.
Искам да ви кажа, че се запознахме вчера с госпожа главната
счетоводителка и аз, и одитният доклад е много, много добър –
точен, ясен, всичко което е представено от счетоводството, от нас. И
ЦИК е добра, и докладът е много добър. Не са констатирани никакви
съществени нарушения.
Просто моля да се запознаете.
Ще цитирам още няколко изречения: не са констатирани
случаи на несъобразяване със законите и други нормативни
разпоредби; не са констатирани съществени недостатъци във
вътрешния контрол. Настоящият одитен доклад е приет и с Решение
№ 227 от 8.08.2018 г. на Сметната палата и изготвен в два
еднообразни екземпляра: за ЦИК и за Сметната палата. (Коментари
и уточнения извън микрофона.)
Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния
ред:
3. Доклади по писма.
Заповядайте, уважаема госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви.
Колеги, в предходно заседание ви докладвах за запознаване
писмо № МИ-07-6-1 от 9.08.2018 г. То е от Столична община, с
което ни молят да им предоставим становище или указание за
последващи действия във връзка с останалите за съхранение
резервни печати на секционните избирателни комисии.
В моята папка от днешна дата в писмо с вх. № МИ-07-7 от
26.07.2018 г. Централната избирателна комисия е дала указание за
реда и начина, по който следва да се процедира с останалите в
резерв неизползвани печати от секционните избирателни комисии.
Такава е практиката на Централната избирателна комисия.

6
По същия начин с писмо до всички общински избирателни
комисии, всички кметове, с копие до печатницата сме дали указание
за реда и начина на унищожаване на резервните бюлетини, останали
след произвеждане на общите избори през 2015 г. Входящия номер
на писмото, също качено в моята папка за днешното заседание, е
МИ-15-1869 от 6.11.2015 г.
Считам, че указанията, които сме дали, са достатъчни и ви
предлагам писмото да остане за сведение. Ако комисията прецени,
че следва да повторим или да допълним указанията, които сме
изпратили на 26.07.2018 г. с наше протоколно решение, моля за
мнение. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Добре колеги, ще изготвя отговор. Предлагам ви да
потвърдим нашите указания, дадени в предходното писмо, като
изпратим и писмото, което ви цитирах от 2015 г. Предлагам да
гласуваме текста.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е колегата Пенев – заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви няколко писма,
пристигнали от Върховната касационна прокуратура. Те са
адресирани до административните ръководители до съответни
окръжни прокуратури с копие до Централната избирателна комисия.
С всичките писма се изисква осъществяване на инстанционен и
служебен контрол във връзка с отказ да се образува досъдебно
производство, обективиран отказ за съответни постановления.
Първото такова писмо е с вх. № ПВР-09-60 от 15 август 2018
г. до административния ръководител на окръжна прокуратура – гр.
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Силистра, като се касае за преписка № 8/2018 на Районна
прокуратура – Тутракан, и постановление от 24 юли 2018 г. за отказ
да се образува досъдебно производство.
Следващото писмо е с вх. № ПВР-09-59 от 15 август 2018 г.
отново до Окръжна прокуратура - Силистра. Касае преписка №
20/2018 на Районна прокуратура Тутракан, и постановление от 13
юли 2018 г. за отказ да се образува досъдебно производство.
Следващото писмо е с вх. № ПВР-09-58 от 15 август 2018 г.
до административния ръководител на Окръжна прокуратура –
Перник. Касае преписка с вх. № 78/2018 на Районна прокуратура –
Перник, и постановление от 26 юли 2018 г. за прекратяване на
досъдебно производство.
Следващото писмо е с вх. № ПВР-09-57 от 15 август 2018 г.
до административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр.
Кърджали. Преписката е № 26/2018 на Районна прокуратура –
Ардино, а постановлението за прекратяване на досъдебното
производство е от 20 юли 2018 г.
Колеги, всичките тези писма ви ги докладвам за сведение.
Колеги, връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-09-162 от
14 февруари 2018 г. Материалите по тази преписка са публикувани
в моята папка за заседанието от вторник, т.е. предходното ни
заседание. Касае се за одобряване на проект на договор за купуване
на програмен продукт „Финансов контрол“.
Припомням, че Централната избирателна комисия е взела
решение за закупуването на този програмен продукт. Одобрен е
доставчикът и цените за самия продукт и за внедряването на
продукта.
Предложеният към докладната записка на директора на
Дирекция „Администрация“ договор, е изготвен от доставчика. На
предното заседание ви го докладвах за запознаване. Необходимо е
одобряването на договора и упълномощаване на заместникпредседателя на ЦИК за неговото подписване.
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Аз лично имам предложение за някои корекции по този
договор, затова ще ви помоля да го отворите и да можете да следите
моето предложение за промени. В моята папка за миналото
заседание е публикуван по преписка с вх. № ЦИК-09-162 от 14
февруари 2018 г.
Колеги, предлагам ви в чл. 2 да отпадне текстът „и
упълномощен да приема работата на изпълнителя и да подписва
приемателно-предавателните протоколи“. Знаете, че винаги работата
по договори, сключени с Централната избирателна комисия, се
приемат с протоколно решение на ЦИК и с него се и упълномощава
обикновено председателят да подпише от името на ЦИК съответния
протокол. Затова ви предлагам чл. 2 да приключи с „да определи
свой представител, който отговаря за проекта от страна на
възложителя.“
Следващото ми предложение е по чл. 21, където е казано, че
„възложителят става собственик на софтуера след приключване на
договора и изплащане на всички договорени суми“. Моето
предложение е: „Възложителят става собственик на софтуера след
изплащане на сумата по чл. 11, ал. 1“.
Предложението ми е такова, тъй като съгласно условията на
договора, плащанията са разделени на три части. Първата част е
всъщност стойността на софтуерните лицензи; втората част е за
извършването на услугите по внедряване и обучаване на
специалисти за работа със софтуера; а третата част е във връзка със
заплащане на едногодишната абонаментна поддръжка. Считам, че
второто и третото плащане нямат отношение към собствеността на
софтуера и затова предлагам собствеността да премине след
извършване на първото плащане. (Реплики.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз прегледах внимателно проекта на
договор и имам няколко въпроса.
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Защо страните по този договор са Възложител и Изпълнител,
имайки предвид предмета на договора. Ако Централната
избирателна комисия възлагаше изработването на тези модули за
интегрирана система, тогава би могло да се приеме, че е някакъв
вариант на договор за изработка. Но в този случай считам, че ние
закупуваме готови, вече изработени модули и допълнителните
задължения на този, който ги продава, са само да ни съдейства при
внедряването им тук, на място. Не знам дали това не е един
обикновен договор за покупко-продажба.
Вторият ми въпрос е свързан със сроковете. В раздел шести,
чл. 12, 13 и 14 са визирани различни срокове, но аз лично не се
ориентирам какъв е срокът на договора. Защото ние заплащаме
едногодишна абонаментна такса, а нямаме яснота за какъв срок от
време се сключва този договор. Това че има срок за поддръжка на
софтуера с тези 18 месеца, които са визирани в разпоредбата на чл.
14, означава ли че ние и за втората година ще плащаме такава
абонаментна годишна такса и в какъв размер ще бъде тя? За шест
месеца ли, за една година ли?
Въобще смятам, че няма яснота относно това кога влиза в
сила този договор и за какъв срок от време е. Но най-вече с предмета
на договора. Ако ние закупуваме, значи имаме продавач и купувач.
Това не се изработва специално за нас. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, с оглед на обстоятелството, че
и други колеги имат предложения за корекции, извън тези които аз
направих, а имам и други предложения, но тъй като очевидно е
налице необходимост от по-подробното запознаване с този договор
и преработката му в отделни негови части, ви предлагам да отложим
одобряването и подписването на договора за следващо заседание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
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Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви Докладна
записка от Красимира Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“, с вх. № ЦИК-09-165 от 16 август 2018 г. Би
трябвало да е публикувана във вътрешната мрежа за днешното
заседание.
С тази докладна записка се прави предложение за изплащане
на награди на служителите ни Петранка Семерджиева – финансов
контрольор, и Валерия Бончева – счетоводител. На същите не е
изплащано допълнително възнаграждение през м. юни.
Предложението е за награда в размер на 1400 лв. с оглед
сериозните показатели на изпълнението на техните задължения по
трудовия договор към настоящия момент. Средствата са налични по
бюджета на Централната избирателна комисия. Преписката е
комплектувана и с контролен лист за предварителен контрол.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение за
изплащане еднократни награди на тези служители в размер, посочен
в докладната записка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения? (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам, ако искате, за
извършване на допълнителни справки да отложим за малко доклада
и ще го върна по-нататък в заседанието.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Сюлейман, вие сте
сега по точка трета.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, на проведеното заседание на 7 август 2018
г. ви докладвах писмо от съветника на генералния секретар на
Асоциацията на централните изборни органи A-WEB, към което
писмо имаше приложени и становища на членовете на Специалната
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комисия, която беше създадена във връзка с измененията на устава
на A-WEB. Те бяха дадени за превод и са получени в Централната
избирателна комисия със същите входящи номера, съответно
№ ЦИК-07-64-16, № ЦИК-07-64-17, № ЦИК-07-64-18, № ЦИК-0764-19 – всички те са в моята папка за заседанието на 14 август,
миналото заседание.
Това го докладвам за сведение.
Също така в тази връзка има и становище от нашия
юрисконсулт госпожа Милена Радославова. То също трябва да е
качено във вътрешната мрежа, но не в моята папка. Това бе
докладвано от колегата Мусорлиева.
Всичко това докладвам към настоящия момент за сведение и
да се запознаете. В по-широк състав на ЦИК е необходимо да
разгледаме всички тези становища и да излезем с нашето такова.
Във връзка с това че ние също сме членове на тази Специална
комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: А имаме ли срок, господин
Сюлейман? Мисля, че имаше срок.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Не, засега нямаме, но колкото поскоро имаме становище, толкова по-добре.
И още две писма, които са получени по електронната поща.
Те са във връзка с проведената обществена поръчка за самолетни
билети за нуждите на Централната избирателна комисия. Първото е
с вх. № ЦИК-04-44 от 13 август 2018 г. Това е във връзка с проверка,
която е извършена от Милена Радославова с електронен подпис на
издадено свидетелство за съдимост. Това е за сведение.
Също пак във връзка с това проверки, които са извършени в
Националната агенция за приходите. Пак по електронен път са
извършени от Милена Радославова за получаване на информация за
наличие и липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК на
фирмата, която е кандидатствала при нас и е участвала в
обществената поръчка. И това е за сведение, уважаеми колеги.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
информация с вх. № ЦИК-09-164 от 15 август 2018 г. от
юрисконсулт Радославова и експерт ИКТ Тихолова, във връзка с
воденето на справки в Регистър „Население“. Информират ни, че
след 20 юни 2018 г. във връзка с протоколно решение на ЦИК не се
е наложило извършването на справки. А от 3 юли в базата данни
нямат достъп, тъй като от 17 юли до 15 август няма постъпили
искания и протоколни решения за извършване на справки в
регистъра на населението.
За сведение.
Докладвам ви също в момента за сведение и запознаване на
оферта от мобилен оператор „А1 България“ , който ползваме и в
момента за телефоните на Централната избирателна комисия. Тя е с
вх. № ЦИК-08-18 от 15 август 2018 г. и се намира в папката с моите
инициали. Знаете, че имаме отдавна сключен договор преди това с
„Мобилтел“, и сега се получава оферта от мобилния оператор, която
смятам, че трябва да разгледаме внимателно и може би също да я
обсъдим работно, за да преценим дали можем да сключим договор в
тези параметри.
Обръщам ви внимание, че офертата е валидна до 31 декември
2018 г., но все пак трябва да бъде прегледана внимателно, тъй като
имаме според мене малко по-добри предложения за мобилен
интернет, за интернет в европейските страни… Все пак трябва да я
видим. Месечната такса е 8 лв. на телефон без ДДС, но всичко друго
е нула. (Реплики.)
Аз също мисля, че предложенията са по-добри. Единствено
извън Зона 1, където са държавите извън Европейския съюз и от
европейското икономическо пространство, се дава изходящо
обаждане 5,83 лв. и входящо обаждане – 2,49; SMS – 1,08 лв.
Сравнявам с телефона като съм била в чужбина, какво ми излиза и
сегашните параметри.
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Аз ви предлагам и ще се постарая да качим и действащия
договор. Ще го обсъдим работно. Така или иначе офертата е валидна
до края на годината. На следващо заседание ще ви я докладвам
отново. В момента е за запознаване.
И ви докладвам едно писмо, което е качено в моята папка. То
е на доклад на колегата Нейкова. Тя го е докладвала на 9 август.
Писмото е от Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура –
Бургас, които във връзка със следствено дело № 45/2018 се
интересуват дали съществува регистър на наблюдатели и
застъпници на политически партии и коалиции за местните избори
през 2015 г. и съществува ли при нас нормативна уредба, касаеща
тяхното положение, статус, права и задължения. И ако има такива,
да им бъдат изпратени заверени копия.
По резолюция е изготвен проект на писмо, който се намира в
моята папка. Моля да се запознаете с него, и ако нямате забележки,
да го гласуваме. Входящият номер на писмото от Окръжна
прокуратура – Бургас, е МИ-09-13 от 7 август 2018 г., а проектът на
писмото е с проектен № 13238. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
това писмо с направеното допълнение от докладчика.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Мога ли да ви информирам за две писма, за които забравих да
се включа в тази точка? Те са качени в моята папка. Просто да ви
информирам за действията, които са извършени по едното писмо по
изчакване на госпожа председателката и ще ви кажа защо.
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С вх. № ЦИК-00-596 от 14.08.2018 г. пристигна писмо от
Националния статистически институт, с което ни уведомяват, че
започва подготовка за изпълнение на ангажиментите на Република
България по Регламент 763 от 2008 г. на Европейския парламент и
на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд,
разработване на нормативна база и т.н.
Помните, че имахме група, тъй като имаме много важни
неща, свързани със Статистическия институт, и те в това писмо ни
дават едни дати за разговори, за да уточним тези неща. Ние сме ги
канили по избори на срещи – помните. Те предлагат среща между 13
и 17 август, но с оглед намаления състав на комисията и с оглед на
това, че хората които се бяха заявили в тази група отсъстват, вчера
помолих и звъннах госпожата, който е дадена за контакт – госпожа
Магдалена Костова, директор на Дирекция „Демографска и
социална статистика“. Тя още веднъж ме информира за
съществените въпроси, които има между ЦИК и НСИ. Помолих я да
се съобрази с изчакване на повечето хора. Помолих я разговорите да
станат между 27 и 30 август 2018 г., защото тя каза, че предпочита
тези разговори да станат до края на месеца. Нали не възразявате?
Просто за сведение ви информирам.
И второто нещо, с което искам само да ви запозная. Мисля, че
не е относимо към Централната избирателна комисия, но съм
длъжна да ви запозная, защото бях разпоредила да отиде за превод.
Също е качено за днешното заседание.
То е с вх. № ЦИК-07-124-1 от 16.02018 г. Пристигнала е
покана от Семинар за прозрение и ориентация на център ЦДРА –
Ресурсна асоциация за развитие на общността, за м. ноември в
Кейптаун ,за разработване на видеоматериали и подкрепа. Просто ви
казвам, че съм разпоредила да се преведе и затова трябва да ви
информирам за съществуването му. Затова съм го и качила за
заседанието.
Информирам ви за сведение.
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Сега изчакваме колегата Пенев, ако е готов, и връщаме към
доклада му.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана справката с допълнителните възнаграждения на
служителите от администрацията на ЦИК, съобразно протоколно
решение от 19 юни 2018 г. Моля да се запознаете и с нея, за да
преценим какво решение ще вземем по докладната записка.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, след
като колегите се запознаха, не приемаме сумата, предложена в
докладната записка. Тя се намалява малко с около една трета и е в
размер на 1000 лв. Комисията се обединява около тази сума, която
заедно с докладната записка фактически предлагам да одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И остава точка четвърта от дневния ред:
4. Разни.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
изложение от Сдружение „Хелзинкски наблюдател – България“
относно предстоящото преброяване на населението в България и
свързаните с него законодателни актове и методически указания. То
е постъпило в Централната избирателна комисия по електронната
поща с вх. № ЦИК-00-591 на 13.08.2018 г. Намира се в моята папка
за днешното заседание.
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Също така бях помолил вчера да ви се разпрати на всички по
електронните пощи, за да можете да се запознаете, тъй като
изложението е доста дълго, а пък в него става въпрос за сериозни
проблеми, които касаят включително и ЦИК. Централната
избирателна комисия е спомената на няколко места. Не знам до
каква степен сте успели да се запознаете с него, затова ще ви
прочета части от него, където се цитира ЦИК.
На първо място, се искат сериозни законодателни промени,
които да гарантират действителен контрол при извършване на
преброяването и държавата да бъде длъжна да осигури
безпристрастност, надеждност и поверителност на личните данни,
както и да преследва нормативно преднамерени спекулации. Искат
се промени в Закона за преброяване на населението и в Закона за
статистиката с оглед гарантирана безпристрастност и надеждност на
оповестяваните статистически данни, както и за налагане на санкции
в случаите на нарушаване на нормативните изисквания.
Става въпрос за стр. 4. Ако искате, отворете и го погледнете.
Започва да се говори с конкретни цифри и се споменава и ЦИК.
Затова ще ви прочета определени откъси от него.
Статистическите сведения по преброяване на населението са
свързани с някои социологически и юридически проблеми, като
начинът за провеждане на национални избори, за същността на
понятието гражданство и други. Показателен пример за извършвани
манипулации и използване на статистическите сведения за
политически цели, е начинът на определяне на границите на
районите и броя на мандатите при парламентарните избори. Защото
според нормативите те не се разчитат съответно на броя на
гласоподавателите, а въз основа на раздути данни от преброяване на
населението.
В доклади на международни наблюдатели уместно се изтъква
нелогично големият брой на избирателите в страната спрямо този на
населението и въпросните несъответствия означават, че списъците
на регистрираните избиратели са завишени с над 1 млн. Според ЦИК
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това е между 600 000 и 800 000 имена “мъртви души”, които
разкриват възможности за неконтролирано в редица секции
допълване броя на пуснатите бюлетини.
Не може да има обяснение на нелогичното съотношение
между броя на населението на страната и регистрираните
избиратели. В списъците за избиране на български представители на
изборите на 25.05.2014 г. са включени 6 550 000 имена при
население 6 990 000 души, и издадени от МВР 5 200 000 валидни
лични карти, което означава наличие в списъците на повече от
милион и 300 000 “мъртви души”.
На изборите за Велико Народно събрание през 1990 г. при
население 8 660 000 избиратели, в избирателните списъци са
включени 6 400 000 имена. През 2001 г. при население 7 980 000
избиратели в избирателните списъци за Тридесет и девето Народно
събрание, фигурират 6 920 000 имена. Според ЦИК в списъците са
включени от 800 000 до 1 милион “мъртви души”, а всъщност те са
близо един милион и половина.
РОСИЦА МАТЕВА: Може ли да взема думата?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира се, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз много се извинявам, но това
доколкото разбрах от доклада на колегата, е становище на някакво
сдружение. Аз не знам Централната избирателна комисия да е
изразявала становище на ЦИК, че има “мъртви души” в
избирателните списъци. А за трети път чувам: според ЦИК толкова
и толкова са мъртвите души, нали така? Така пише в писмото?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Абсолютно варно. Аз затова и правя
литературното четене, защото се цитират определени данни и сме
цитирани ние. Затова го докладвам така, за да видим дали ще вземем
отношение.
РОСИЦА МАТЕВА: Така излиза, че ЦИК наистина
потвърждава това нещо – съжалявам.
Аз имам още един въпрос, тъй като имаме лош опит от
изпращани по имейла писма с групи от хора, които понякога се
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титулуват като сдружения, а пък нямат регистрация и нямат
правосубектност. Ще моля наистина да бъде проверено това
сдружение регистрирано ли е по предвидените в нормативната
уредба начини и всъщност да проверим като какви те изпращат
такова искане до ЦИК с такива твърдения. И тогава да вземем
отношение по въпроса.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, уважаеми колеги.
Ние сме получили по пощата това. Колегата ни информира
коректно.
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: За да се продължавам четенето и да ви
дразня допълнително, само ще ви кажа да обърнете внимание на стр.
4 и стр. 5, където основно се говори за ЦИК и се твърдят неща,
които ЦИК била казала. Тъй че моля да го видите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега
Арнаудов. Благодаря за доклада, благодаря, че ни обърнахте
внимание.
Има ли други колеги, които искат да се включат
допълнително? – няма.
С това, уважаеми колеги, закривам днешното заседание.
Насрочвам
следващото
заседание
на
Централната
избирателна комисия за вторник, 21 август 2018 г., от 10,30 ч.
Закривам заседанието. Благодаря ви.
(Закрито в 11,35 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев
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Стенограф:
Цвета Минева

