ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 662
На 21 август 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на
ОИК.
Докладва: Иванка Грозева
1а. Промяна в състава на ОИК – Главиница.
Докладва: Емануил Христов
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Румен Цачев
3. Доклад по писма на прокуратури и МВР.
Докладва: Георги Баханов
4. Доклади по писма.
Докладват: Таня Цанева, Румен Цачев
5. Разни.
Докладва: Кристина Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте,
уважаеми колеги! Откривам днешното заседание. Дневният ред,
който е качен, е следният:
1. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на
ОИК с докладчик госпожа Грозева.
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки. Докладчик – господин Румен Цачев.
3. Доклад по писма на прокуратури и МВР. Докладва
господин Георги Баханов.
4. Доклади по писма. Докладчици: госпожа Таня Цанева и
господин Румен Цачев.
5. Разни с докладчик госпожа Кристина Стефанова.
Всички колеги, които отсъстват, отсъстват по обективни
причини.
Моля ви, ако имате допълнения към дневния ред, да се
заявите.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да включите нова точка
промяна в състава на ОИК – Главиница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това ще бъде
точка 1а.
Други колеги? Няма.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме дневния ред с
направеното допълнение.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Заповядайте, по първа точка от дневния ред, колега Грозева.
Точка 1. Доклад относно искания за изплащане на
възнаграждение на ОИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, с вх. № МИ-27-122 от 10 август 2018 г. е пристигнало
искане от Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, за
заплащане на две дежурства, които председателят на комисията е
осъществил. Първото дежурство е на 28 юни 2018 г. във връзка с
предоставяне на допълнителни документи по досъдебно
производство № 58 от 2018 г. по описа на Областна дирекция на
МВР – Враца. Второто дежурство е осъществено на 5 юли 2018 г. и е
във връзка с касационна жалба от политическа партия Българска
социалистическа партия срещу решение на Административен съд –
Враца, по административно дело № 330/2018 г.
Предлагам ви да гласуваме изплащането на тези дежурства,
положени от председателя на Общинската избирателна комисия –
Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на тези възнаграждения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Господин Христов, заповядайте по точка 1а – промяна в
състава на ОИК.
Точка 1а. Промяна в състава на ОИК – Главиница.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви.
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Колеги, получили сме по електронната поща засега, ще се
получи и по нормалната поща, но тъй като в Главиница предстоят
частични избори, предлагам още днес да вземем решение.
Има заявление от един от членовете на Общинската
избирателна комисия – това е Гюлджан Метин Бедри, която иска да
бъде освободена по лични причини. Говорих с нея по телефона днес,
наистина има лични причини.
Подготвил съм проект за решение, с което да освободим като
член на Общинската избирателна комисия – Главиница, Гюлджан
Метин Бедри и да се анулира нейното удостоверение. Но тъй като е
било спешно, няма предложение за нейната замяна. Проверих, тя е
член на комисията по предложение на Реформаторския блок от 2015
г., затова във вътрешната мрежа съм подготвил едно стандартно
писмо, което изпращаме до съответната партия и коалиция да
предложи друг член на нейното място.
Предлагам да гласуваме решението за освобождаване и за
изпращане на писмо до коалицията, която е представлявала тя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
чухте предложението. Има ли допълнения? Няма.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колега Христов, номерът на решението ви е 5115МИ/НР.
Заповядайте, господин Цачев, по точка втора - доклади по
дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Точка 2. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-05-22 от
17 август 2018 г. Областният управител на област София се е
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произнесъл по акт за установяване на административно нарушение,
издаден от председателя на Централната избирателна комисия на
9 март 2017 г., който е издаден въз основа на решение на
Централната избирателна комисия по повод нарушаване на
изискванията на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от
телевизионен водещ на предаване „На жълтите павета”, излъчено по
програма „АЛФА ТВ”.
За установяване на това нарушение и издаването на акта
Централната избирателна комисия е била сезирана от Съвета за
електронни медии със сигнал от 8 март 2017 г. Въз основа на акта
областният управител се е произнесъл, като е издал предупреждение
към телевизионния водещ, че при повторно нарушение ще му бъде
наложено административно наказание. Предупреждението е
издадено на 2 юли 2018 г.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви докладна записка от Веселина, експерт ИКТ, с
вх. № ЦИК-09-166 от 21 август 2018 г., свързана с вх. № ЦИК-08-111 от 20 август 2018 г., както и с вх. № ЦИК-08-11 от 18 юли 2018 г.
Това са оферти във връзка с извършване на профилактика на двете
копирни машини, с които разполага Централната избирателна
комисия – пред заседателната зала и в деловодството.
С докладната записка експертът ИКТ ни уведомява, че е
извършена профилактика на двете машини. В тази връзка е
необходимо да бъде извършена преинсталация на системен софтуер
на копирните машини, като при профилактиката е установено, че в
машините не са инсталирани софтуери, които биха могли да
надградят функционалността на машините да извършват принтиране
и сканиране, за което се предлага да бъде инсталиран необходимият
софтуер. Както и на едната машина поради технически проблем е
необходимо да бъде подменен барабанът на машината, тъй като дава
дефекти при отпечатване при работа с тази машини.
Офертите са на обща стойност 1248 лв. с ДДС за
профилактика, за надграждане, както и за смяна на барабана.
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Предвид нормалното функциониране и надграждане на
копирните машини, колеги, предлагам да одобрим този разход. Това
е фирмата, която е извършила доставката на машините, те в момента
са извън гаранционния срок, тя да извърши необходимите действия
за тяхната нормална работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
нека да гласуваме това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-598 от
20 август 2018 г. сме получили оферта от фирма, която се занимава с
недвижими имоти, която е направила свое представяне в тази оферта
и ни предлага услугите си предвид намиране на сграда, подходяща
за работата на Централната избирателна комисия.
Предлагат да се организира среща, на която да бъдат
обсъдени въпросите, които нас ни интересуват.
Колеги, бихме могли да организираме една такава среща с
фирмата. При положение че има съгласие за това, администрацията
би могла да осъществи контакт с тях и да осъществи среща с тях, за
да разискват тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
аз предлагам да упълномощим протоколно директора на дирекция
„Администрация” или упълномощено от него лице да се срещне с
фирмата и да видим какво имат да ни кажат, след което да ни
докладва каква информация е получила.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
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Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Емануил
Христов).
Продължете, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: С вх. № ЦИК-04-01-47 от 17 август 2018 г.
чрез Министерството на външните работи в Централната
избирателна комисия е получена покана относно участие в
генералните избори в Бразилия в периода 5-7 октомври 2018 г.
Поканата е от председателя на Върховния избирателен съд на
Бразилия до госпожа Ивилина Алексиева като председател на
Централната избирателна комисия по повод избори за президент,
вицепрезидент, губернатори и вицегубернатори. Програмата ще
бъде проведена (така е записано в поканата) в периода 5-7 октомври
2018 г. с уверение за допълнително изпращане на информация
относно логистиката и дневния ред.
Посочено е също така, че не се покриват разходите по
посещението.
Колеги, докладвам го за сведение на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
господин Цачев като изпълняващ длъжността секретар на Комисията
ще продължи докладите си в четвърта точка – доклади по писма.
Продължаваме с трета точка от дневния ред – доклади по
писма на прокуратури и МВР. Уважаеми господин, Баханов,
заповядайте.
Точка 3. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо
председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НР-09-58 от 10 юли 2018 г. до
председателя на Централната избирателна комисия е постъпило
писмо-искане от следовател Ангелова от Софийска градска
прокуратура – Следствен отдел, с молба да й се предоставят
определени заверения копия от проведени гласувания за президент и
вицепрезидент на Република България на 6 и 13 ноември 2016 г.,
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както и в националния референдум. Става въпрос за секция № 245
(това са последните цифри, няма да чета целия номер на секцията) в
гр. Истанбул, Република Турция.
Пояснявам, че закъсняхме малко с този отговор по обективни
причини, тъй като лицето, което отговаряше в Централната
избирателна комисия за архива и което имаше достъп до архива и
можеше да извърши тази справка, респективно да изготви
ксерокопия от исканите документи, междувременно напусна работа
и беше проведен конкурс и беше назначено ново лице на тази
длъжност. Аз се свързах преди две седмици със следовател Ангелова
и й обясних ситуацията с оглед коректността на взаимодействието
между двете институции.
Към момента вече имаме готовност да изпратим тези
документи. С едно придружително писмо следовател Ангелова,
колеги, желае да получи от изборите за президент и вицепрезидент
на Република България копие от протокола да избор на президент и
вицепрезидент. Изпращаме протокола от избора на 6 и на
13 ноември 2016 г. Отделно от това желае да й бъде изпратено
заверено копие на списък, 31, ал. 1 от Изборния кодекс (така е
записано), заверено копие на пълен списък на гласувалите; справка
за броя на изискуемите декларации по чл. 33, ал. 2 от Изборния
кодекс, приложени към списъка; копие на декларацията от Кристина
Павлова Милкова с посочен ЕГН. А относно националния
референдум желае да бъде изпратено заверено копие на списък по
чл. 8, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление във връзка с чл. 31, ал. 1 от
Изборния кодекс; заверено копие на пълен списък на гласувалите в
референдума в секция 245 в Истанбул, Република Турция; справка за
изискуемите декларации по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс,
приложени към списъка и копие на декларация.
По реда на исканията изпращаме протокол от 6 ноември
2016 г. от секция № 245, два броя декларации от Кристина Милкова,
попълнени съответно на 6 ноември 2016 г. и на 13 ноември 2016 г.,
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тоест на двата тура за избор на президент и вицепрезидент.
Изпращаме целия списък, тъй като желанието е такова. Списък на
гласувалите извън страната в изборите за президент и вицепрезидент
на 6 ноември от секция № 245, както и допълнителната страница към
списъка на гласувалите извън страната в изборите за президент и
вицепрезидент на 6 ноември 2016 г. Изпращаме също така и списък
на гласувалите извън страната в секция № 245 в Истанбул, Турция,
на 13 ноември. И допълнителна страница към списъка на
гласувалите извън страната в секция № 245 на 13 ноември 2016 г.,
както и списък на лицата, заявили желание да гласуват в
националния референдум на 6 ноември 2016 г. в Турция, Истанбул.
Това е този списък, който е по чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 31 и 32 от
Изборния кодекс, както и пълния списък за гласуване извън страната
в тази секция при провеждане на националния референдум на
6 ноември 2016 г. – такова е искането от следователя. И един
протокол на секционната избирателна комисия в секция № 245 на
13 ноември 2016 г. в изборите за президент и вицепрезидент на
Република България.
Предлагам да гласуваме изпращането на заверени копия на
изчетените до този момент от мен документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви
благодаря, господин Баханов, за изчерпателния доклад.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
По точка четвърта – доклади по писма, заповядайте,
уважаема госпожо Цанева.
Точка 4. Доклади по писма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, получено по
електронната поща с вх. № ЦИК-07-126, то е кратко, ще ви го
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прочета. Писмото е от господин Денис Абел, който е научен
сътрудник в Центъра за сравнителна политика в Кьолнския
университет, Германия, и проучва политиката на местно ниво.
Обръща се към нас с молба да му бъде предоставена
информация за местните избори за 18 градове в България, като поконкретно го интересува кога са проведени изборите, каква е
партийната принадлежност на кмета и какво е разпределението в
местата в местния съвет сред партиите. Ако ние нямаме тази
информация, моли да го насочим към друг орган и институция.
Информацията, която търси, е за периода 2006-2017 г.
Аз предлагам да изпратим писмо на господин Абел, като го
информираме, че търсената от него информация може да бъде
намерена на сайта на Централната избирателна комисия в „Архив”,
портал за избори, като аз лично проверих, в този портал има 2003 г.,
2007 г., 2011 г. и 2015 г., когато са проведени в България избори за
местна власт.
Моето предложение, повтарям още веднъж, е да изпратим
отговор, като уведомим господин Абел, че са проведени избори в
2003, 2007, 2011, 2015 г. за местна власт и че може да получи
търсената от него информация на сайта на ЦИК, като му посочим и
съответния линк.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Други
предложения има ли?
Режим на гласуване на предложението на госпожа Цанева.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Продължете, уважаема госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК07-125 от Централната избирателна комисия на Грузия, с което ни
уведомяват и ни канят да присъстваме като наблюдатели на
предстоящите президентски избори в Грузия, които ще се проведат

11
на 28 октомври 2018 г. Поема се настаняване, храна и местен
транспорт за три нощувки на двама представители.
Засега го докладвам за сведение. Срокът, в който ние трябва
да отговорим, е 10 септември. Така че, засега – за сведение.
Колеги, докладвам ви няколко писма в един и същи аспект,
получени по електронната поща, с вх. № ЦИК-07-01-46. Писмата са
от Постоянното представителство на Република България във Виена
и са ни изпратени чрез Министерството на външните работи.
Изпратен ни е също и докладът на предварителната мисия на ОССЕ
в Македония във връзка с предстоящия референдум, който ще се
проведе на 30 септември 2018 г. Референдумът е със следния текст:
„Подкрепяте ли членството в НАТО и Европейския съюз, като
приемате споразумението между Република Македония и Република
Гърция.
След направената проучвателна мисия ОССЕ е със
становище, че препоръчва да бъдат изпратени наблюдатели. По
линия на ОССЕ ще бъдат изпратени 20 дългосрочни и 250
краткосрочни наблюдатели.
Докладвам го за размисъл на Комисията и, както
процедираме, тази информация да бъде изпратена до Обществения
съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения?
Режим на гласуване на това предложение на госпожа Цанева.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Господин Цачев, продължете докладите си по писма.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-02-48 от 17
август 2018 г. от Народното събрание сме получили заповед на
председателя на Народното събрание за основната месечна заплата
на народен представител, считано от 1 юли 2018 г. Предвид
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администрирането и определяне въз основа на това заплатите на
членовете на Централната избирателна комисия, предлагам да бъде
предадена на главния счетоводител за по-нататъшни действия.
В тази връзка ви докладвам вх. № ЦИК-03-14 от 20 август
2018 г. – това е отговор от администрацията на Министерския съвет
по повод наше писмо относно определяне и изчисляване на
възнагражденията на председателя и членовете на Централната
избирателна комисия. С отговора си администрацията на
Министерския съвет ни препраща към отговори по повод такива
запитвания, които сме получили през 2014 г. и 2015 г.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви
благодаря, колега Цачев.
Заповядайте в точка пета, госпожо Стефанова.
Точка 5. Разни.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
провеждане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на
самолетни билети, медицински застраховки за сметка на лицензиран
застраховател, за превоз по въздух на пътници и багаж при
служебни пътувания на членове на Централната избирателна
комисия, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите
ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и
предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията,
хотелски резервации, настаняване и трансфер”.
След решение на Комисията по поръчката от 7 август 2018 г.
и предстоящо сключване на договор за нея с участника, класиран на
първо място – „Атлас Тревълс” ЕООД, в моя папка в днешно
заседание е публикуван проект на договора, изготвен от господин
Желязков, за одобрение.
Централната избирателна комисия е уведомила по факса
всички участници за резултатите от класирането. Участникът,
класиран на първо място, е представил в оригинал банкова гаранция
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за добро изпълнение на стойност 3% от стойността на поръчката –
2100 лева, в полза на ЦИК, безусловна и неотменяема, със срок на
валидност 1 октомври 2019 г. Което означава, че договорът за
обществена поръчка трябва да бъде сключен не по-късно от
31 август 2018 г.
Изготвени са по електронен път удостоверение от НАП по чл.
87, удостоверение от Софийска община, свидетелство за съдимост и
актуално състояние.
След одобрението на договора, договорът трябва да бъде
публикуван в профила на купувача на ЦИК при условията на чл. 42,
ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
да гласуваме договора и предложеното от госпожа Стефанова.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, има ли колеги, които искат да се заявят
допълнително в дневния ред? Няма.
С това закривам заседанието. Насрочвам следващото
заседание за четвъртък, 23 август от 10,30 ч.
(Закрито в 11,45 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев
Стенограф:
Стойка Белова

