ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 694
На 6 декември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на следващия от
листата кандидат за народен представител.
Докладва: Румен Цачев
2. Доклад относно искане за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Докладва: Мария Бойкинова
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Александър Андреев
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
5. Доклади по писма.
Докладват:

Росица

Матева,

Йорданка

Ганчева, Александър Андреев, Мария Бойкинова,
Румен

Цачев,

Мария

Мусорлиева,

Христов,
Ивайло Ивков, Камелия Нейкова

Емануил
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6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, 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, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добър ден, уважаеми
колеги. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на комисията на 6 декември 2018 г.
Честитя на всички големия християнски празник Никулден.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1.

Проект на решение относно обявяване на следващия от

листата кандидат за народен представител.
Докладва: Румен Цачев
2.

Доклад относно искане за предоставяне на достъп до

обществена информация.
Докладва: Мария Бойкинова
3.

Доклади относно искания за отваряне на запечатани

помещения.
Докладва: Александър Андреев
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4.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
5.

Доклади по писма.
Докладват:

Росица

Матева,

Йорданка

Ганчева, Александър Андреев, Мария Бойкинова,
Румен

Цачев,

Мария

Мусорлиева,

Емануил

Христов,
6. Разни.
Заповядайте за изменения и допълнения в дневния ред, ако
имате такива.
Заповядайте, уважаема госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Доклади по писма“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, уважаема
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Разни“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други желаещи?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Доклади по писма“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, разбира се. Включих
Ви.
Заповядайте, уважаеми господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, моля и мен да
включите в точка „Доклади по писма“.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Има

ли

други

предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме така предложения и
допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, тези, които отсъстват по уважителни
причини, са госпожа Алексиева и госпожа Солакова.
Тези, които ми се обадиха за това, че ще закъснеят, са:
госпожа Бойкинова, господин Андреев – доколкото разбрах, се е
обадил в канцеларията на председателя, господин Пенев ми се обади
на мен.
Тъй като в момента се подготвят преписки от първите
докладчици по дневния ред, ви моля да започнем от точка пета и ще
започнем със следния ред:

госпожа Росица Матева,

госпожа

Йорданка Ганчева, господин Емануил Христов, господин Ивайло
Ивков и госпожа Камелия Нейкова.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, уважаема госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпила с вх. № ЦИК-03-16 от 20.11.2018 г. заповед с № Р-191 от
28.11.2018 г.

на министър-председателя на Република България,

който нарежда в периода февруари – март 2019 г. да се планира,
подготви и проведе национално киберучение – „Киберщит 2019“ с
цел мобилизиране и координиране на усилията на отговорните
централни и териториални органи на изпълнителната власт за
повишаване

на

киберсигурността

при

подготовката

произвеждането на избори през 2019 г. в Република България.

и
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В т. 7 от тази заповед е записано, че в това учение могат да
бъдат привлечени и други участници - извън изпълнителната власт –
като това включва администрацията на Народното събрание,
Президентството и Централната избирателна комисия.
Затова ни е изпратена тази заповед – за сведение и
запознаване.
Припомням ви, че с протоколно решение от 06.11.2018 г. ние
с колегата Ганчева бяхме определени от Централната избирателна
комисия да я представляваме в тези обучения, в работната група и
тази заповед ни е разпределена на двете с колегата Ганчева. В
момента я докладвам за сведение и запознаване на колегите.
Вторият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-64 от 03.12.2018 г. Това
е изпратено отново от A-WЕB писмо, с което ни информират, че
съгласно графика се очаква от всеки член на Комитета да предаде
проект на Устав или списък с предложения до Секретариата по еmail не по-късно от 23 ноември 2018 г.
То е изпратено на 19 ноември, не знам при нас как е
пристигнало на 3 декември, но аз ви припомням, че писмо със
същото съдържание докладвах в някое от предходните заседания,
като ние в отговор на това писмо в срока, а именно на 22 ноември,
изпратихме отново писмо от Централната избирателна комисия, с
което уведомихме секретариата, че поддържаме по-рано изразените
становища с две писма във връзка с промените на Устава.
Информират ни също така, че Секретариатът ще изготви
проект за изменение на Устава въз основа на всички проекти и
предложения и ще сподели с всички членове на комитета за преглед
до средата на декември тази година.
Така че това отново ви го докладвам за сведение.
Това са моите доклади. Благодаря.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля ви
да гласуваме секретар в момента на мястото на госпожа Солакова за
днес. Предлагам господин Румен Цачев.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1.

Проект на решение относно обявяване на следващия

от листата кандидат за народен представител.
Докладчик е господин Румен Цачев. Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви получено в
ЦИК писмо с вх. № НС-02-8 от 05.12.2018 г. изпратено от
Народното събрание на Република България с приложено към
писмото решение за прекратяване пълномощията на народния
представител Ивайло Ангелов Московски.
В тази връзка следва да бъде обявен следващия в листата
кандидат за народен представител, а именно Ралица Трилкова
Добрева, която изпълняваше за известно време, докато господин
Московски беше министър, функциите на народен представител.
Проектът на решението е във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви да го погледнете,
уважаеми колеги, и ако имате някакви допълнения, да ги изразите.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в случая следващият в листата
кандидат е кандидатът, който е бил посочен в листата – госпожа
Цецка Цачева. Обаче с решение от 04.05.2017 г. тя, както и Ивайло
Московски,

са

обявени

за

министри,

тя

за

министър

на

правосъдието. В този случай тя не би могла да изпълнява функциите
на народен представител, докато заема функция на министър. За
случая Централната избирателна комисия се е произнесла с наше
Решение № 4750, което следва да има приложение, докато госпожа
Цачева изпълнява функцията на министър.
Предвид това Ралица Трилкова Добрева следва да бъде
обявена

от

Централната

избирателна

комисия

за

народен

представител от 15-ти изборен район - Плевенски, за времето, през
което Цецка Цачева Данговска изпълнява функциите на министър на
правосъдието на Република България при условията на наше
Решение № 4750 от 05.05.2017 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да кажа за камерата,
че обсъждаме кои хипотези на Конституцията и кои наши решения
трябва да бъдат преценени.
Уважаеми колеги, ще донесем копие на регистъра, за да
подредим като хората решението.
Обявявам 10 минути почивка.
(след почивката)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев. Благодаря на всички колеги за прекрасните допълнения.
Заповядайте, уважаеми господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, вижте втория абзац от решението.
Той се промени в смисъл, че следващият кандидат от листата на
Партия ГЕРБ е Цецка Цачева Данговска. С решение от 04.05.2017 г.
тя обаче е избрана за министър на правосъдието на Република
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България, поради което не може да бъде обявена за народен
представител на мястото на подалия оставка Ивайло Ангелов
Московски. Тази възможност за обявяване на кандидата за народен
представител Цецка Цачева Данговска би възникнала в случай, че тя
престане да изпълнява функциите на министър.
Обявяването на Ралица Трилкова Добрева за народен
представител следва да се извърши при условията на Решение
№ 4750 от 05.05.2017 г. на Централната избирателна комисия.
Може би в основанието в този случай следва да добавим
освен чл. 302, ал. 1 и ал. 4.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Цачев.
Заповядайте, господин Баханов. Имате думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само предлагам едно допълнение преди
последното изречение в този абзац. Тъй като никъде досега не се
споменава името на Ралица Трилкова Добрева, да се запише преди
обявяването на Ралица Трилкова Добрева, че тя е следващата в
листата на Партия ГЕРБ и обявяването ще стане по еди кое си
решение, тъй като за пръв път обявяването на Ралица виси малко във
въздуха.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Баханов. Добро е предложението.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз възприемам предложението.
Преди обявяването на госпожа Добрева да кажем, че следващият в
списъка от листата на Партия ГЕРБ е Ралица Трилкова Добрева и
тогава да правим препратката към наше Решение № 4750.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Цачев.
Господин Ивков, имате думата.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с този проект, защото,
първо, тази преписка касае подаването на оставка на народния
представител Московски и от кого той да бъде заместен.
Съгласен съм с докладчика и неговата логика, че този, който
би имал право – госпожа Цачева – към момента не разполага с това
право, тъй като е налице отрицателна предпоставка, а именно
качеството й на министър съгласно чл. 72 от Конституцията.
При това положение аз не считам, че трябва да се коментира
хипотетична ситуация кога тя би станала народен представител в
тази преписка, от една страна, от друга страна, аз считам, че след
като към момента тя , така или иначе, няма правото да бъде обявена
за народен представител и никога не е обявявана за народен
представител, то не би могла да запазва мястото на народен
представител. Не можеш да запазиш мястото на нещо, което никога
не си бил.
Така че аз няма да подкрепя такова решение поради
погрешната интерпретация според мен на Кодекса.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли конкретно
предложение, господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам предложение. Първоначалният
вид на решението, без да коментираме кога би станала госпожа
Цачева народен представител. Просто да кажем, че
Московски си подава оставка, следващият в списъка е

господин
госпожа

Цачева. Но поради това, че тя има качеството на министър, към
момента не може да бъде обявена за народен представител. Заради
това се обявява следващия от листата.
Също така не считам, че е налице хипотезата на чл. 302, ал. 2
от Изборния кодекс.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: След изказването на
господин Баханов ще дам режим на гласуване на това предложение,
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на предложението на господин Цачев, обединено с предложенията
на другите колеги.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, под формата на дуплика ще кажа, че аз считам, че
в случая госпожа Цецка Цачева Данговска не би следвало да носи
отрицателни последици от качеството си в момента на министър.
Именно, ако в момента трябваше да бъде обявен някой на мястото на
подалия оставка господин Московски, това следваше да бъде
госпожа Цецка Цачева Данговска. Но поради факта, че е министър,
само поради този факт ние не я обявяваме в момента за народен
представител. Но, ако евентуално изгуби качеството си на министър,
би следвало да бъде обявена за народен представител и да бъдат
прекратени пълномощията на в момента обявената Ралица Трилкова
Добрева. Считам, че това е логиката поради изложените от мен
мотиви.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дуплика ще ползвате ли?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз поддържам мнението си, тъй като не
считам, че тя носи отрицателни последици. Законът е ясен и казва
кога и кой се обявява за народен представител. Към момента тя не
може да бъде обявена, тъй като е избрала да бъде министър. Това й
качество изключва качеството народен представител. Не може да се
замества като народен представител човек, който никога не е бил
народен представител – да го кажа по-просто.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
предложението на господин Ивков – по нашия правилник. След
това ще подложа на гласуване предложението на господин Цачев за
цялостно решение.
Моля, гласувайте предложението на господин Ивков.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова,
Цветозар Томов); против – 11 (Владимир Пенев, Георги Баханов,
Ерхан Чаушев Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова

Цанкова-Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Мария

Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева).
Предложението не се приема.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Цачев, който се съгласи с предложенията на колегите Йорданка
Ганчева, Георги Баханов и Росица Матева.
Режим на гласуване предложението на

господин Цачев с

приетите поправки.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цветославова

Цанкова-Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Мария

Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – 4 (Александър Андреев, Ивайло
Ивков, Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова).
Решението се приема.
Решението има № 5148-НС.
Заповядайте за обяснение на отрицателен вот, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз не подкрепих това решение,
макар че мнозинството от колегите в този труден процес се
обединиха против моята теза, защото касае много важен въпрос, а
именно това дали един народен представител ще има постоянен
мандат до края или временен.
Според мен хипотезата на чл. 302, ал. 2 е изключение и
предвижда заместване и временно да бъдеш народен представител
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само и единствено, когато заместваш избран за министър народен
представител. Тоест, вече трябва да е обявен за народен
представител, да е избран за министър и тогава се замества
временно. Това е единствената хипотеза, която Изборният кодекс
предвижда за временно. Считам, че тази госпожа Добрева трябваше
да бъде обявена с това решение като постоянно, а не временно
изпълняваща длъжността народен представител.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова, за обяснение на отрицателен вот.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моите мотиви са приблизително
същите, не, приблизително, а същите. Считам, че текстът в
диспозитива „за времето, през което Цецка Цачева Данговска
изпълнява

функциите

на

министър

на

правосъдието“

е

незаконосъобразен, доколкото госпожа Цачева не е обявявана за
избрана за народен представител, не е полагала клетва и няма как да
се върне в Народното събрание при това положение. Може да бъде
обявена само, ако следващ подаде оставка в тази листа и се освободи
място и тя вече не е министър.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Сидерова.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2.

Доклад относно искане за предоставяне на достъп до

обществена информация.
Докладчик по тази точка е госпожа Мария Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, писмото не е качено във
вътрешната мрежа, но аз щи го прочета.
Колеги, постъпило е заявление за достъп до обществена
информация от ПП Движение Да, България. В това заявление за
достъп до обществена информация са цитирани 22 решения на
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Централната избирателна комисия, с които сме взели решения за
установяване на нарушения на Изборния кодекс на основание на
чл. 179, чл. 183, чл. 205, чл. 183 и т.н.
Ще ви запозная подробно с всички решения. Няма да ви ги
чета. То ще се качи във вътрешната мрежа.
Всъщност искането е: 1. По отношение на всяко едно от
гореизброените решения съставил ли е председателят на ЦИК акт за
установяване на нарушения.
Да, категорично председателят на ЦИК е съставил такива
актове за установяване на нарушения въз основа на тези 22 решения
на ЦИК.
2.

В случай че такива актове са издадени, молим да ни

предоставите копия от актовете.
Искам да ви припомня, че на 9 февруари 2018 г. също имахме
искане от същата политическа партия, само че за други решения и за
други актове. Тогава ние отговорихме, че сме съставили актове,
цитирали сме номерата, но за предоставяне на актовете по т. 2 сме
отговорили, че тази информация ще изпратим по компетентност на
областния управител на София – град, защото ние сме изпратили
актовете за съставяне на наказателни постановления.
Това е само за сведение. Ще ви подготвя решение в същия
смисъл.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, по
предното решение – № 5148-НС – пропуснахме да гласуваме
стандартните писма до "Държавен вестник" и до Народното
събрание с текста във връзка с приетото решение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
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Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, вървим нататък по дневния ред – точка
трета:
3.

Доклади относно искания за отваряне на запечатани

помещения.
Докладчик е господин Андреев. Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-3 от
05.12.2018

г.

от

община

Брезово,

подписано

от

временно

изпълняващия длъжността кмет на общината инж. Стоян Минчев, с
което се иска отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на
Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.,
които се съхраняват в стая № 4, в ляво, ет. 4 в сградата на община
Брезово, като целта е същите да бъдат преместени в друга стая в
същата сграда, където се съхраняват изборните книжа и материали
от проведените избори за президент и вицепрезидент на Републиката
през 2016 г. и за общински съветници през 2015 г.
В тази връзка съм подготвил проект, който е качен във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Проектът е № 5117.
Моля да го погледнете и да гласуваме за отваряне на
запечатаното помещение
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Допълнения, мнения има
ли, уважаеми колеги? Не виждам.
Режим на гласуване предложеното от колегата Андреев
решение.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5149-ЕП/ПВР/МИ.
Преминаваме отново към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева. Имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, разпределена ми е преписка
на мен и на колегата Андреев. Трябва обаче да е в папката на
колегата Андреев. С вх. № ЦИК – 00-749 от 04.12.2018 г. Това
всъщност е писмо, което е от директора на "Информационно
обслужване" АД във връзка с изпълнението на договор, сключен
между нас и "Информационно обслужване" АД с предмет
„предоставяне на услуги по поддържане на контактна точка за
осъществяване на криптирания обмен на информация по чл. 13 от
съответната директива, актуализиране на криптотул в европейския
вестник, издаден от Европейската комисия, осигуряване на
техническа комуникация и прочее, такъв, какъвто е предметът на
договора.
Представени

са

екземпляри

на

приемо-предавателен

протокол за изпълнение на услугите по договора, включително ни се
предлага

да

вземе

решение

за

приемане

изпълнението

на

предоставените услуги и да бъде подписан приложения приемопредавателен

протокол,

като

видно

от

документите,

които
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докладвам, е, че приемо-предавателният протокол е разписан за
"Информационно обслужване" АД от господин Филипов.
Към тези писма има и диск с цялата относима информация,
която представлява всъщност изпълнението по договора. Тя е
докладвана своевременно на заседание на Централната избирателна
комисия с оглед постъпването й и отново съдържанието на
електронния носител, в случая – диска – трябва да е във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали – доколкото установихме.
Възложих на госпожа Манолова за ваша яснота да се качи и
договорът, по който ни се предлага да приемем изпълнението. Така
че, колеги, моето предложение е да се запознаете и да утвърдим с
протоколно решение и да приемем изпълнението така, както ни е
представено по писмото съгласно приемо-предавателните протоколи
и да упълномощим председателстващия да разпише приемането от
страна на Централната избирателна комисия ведно със секретаря на
Централната избирателна комисия така, както е по приемопредавателните протоколи.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли
мнения, въпроси? Няма.
Режим на гласуване на направеното предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите с докладите
си.

17
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би, уважаема госпожо
председателстваща, след срещата с експерта да върнем на доклад и
писма с вх. № ЦИК-07-114/26 от 03.12.2018 г., ЦИК-07-10/32 от
03.12.2018 г. и ЦИК-07-10/33 от 04.12.2018 г., които бяха докладвани
от мен на предходно заседание и касаят отново дейности по
криптотула и извършване на необходими и предприемани действия
от Централната избирателна комисия.
С колегата Андреев сме докладвали преписки във връзка с
предстояща среща „Изборни въпроси“ на 14 декември 2018 г. в гр.
Брюксел. Предлагам да ни упълномощите да вземем отношение в
рамките на официално изразяваните и приети от Централната
избирателна комисия становища по тези дейности. Предлагам да
приемем протоколно решение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, мнения
имате ли?
Режим на гласуване на направеното предложение – колегите
да имат право да сведат до знанието на Комисията в Брюксел
официалните становища на Централната избирателна комисия
Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само още нещо за информация.
Предполагам, че и колегата Андреев няма нищо против, след
провеждането на тази експертна група в Брюксел ви предлагам
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отново да разгледаме на работно заседание, да го включим в графика
докладваната от мен и от колегата Андреев преписка като
предложение на "Информационно обслужване" АД по повод
криптотула със становища и доклади, както и всички относими
преписки по отношение на бъдещи действия, които са свързани с
необходимост от страна на Централната избирателна комисия в тази
връзка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, давам малко
почивка. Уведомявам ви, че няма да бъдете викани след това за
заседание. Давам 15 – 20 минути почивка.
(след почивката)
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

продължаваме заседанието.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо председателстваща,
само с оглед направените уточнения в оперативен порядък,
доколкото разбрах, се обединихме около мнението, че преписките,
които докладвах с вх. № ЦИК-07-114/26 от 03.12.2018 г., ЦИК-0710/32 от 03.12.2018 г. и ЦИК-07-10/33 от 04.12.2018 г. да
предприемем необходимите действия, след като премине работна
група „Изборни въпроси“ и с колегата Андреев и съответно
подпомагащия експерт да запознаем Централната избирателна
комисия с новата информация, която е получена по отношение на
действието по кпиптотула.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Продължаваме с господин Андреев, госпожа Бойкинова,
господин Емануил Христов, господин Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова и Георги Баханов.
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Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председателстваща,
моят доклад беше свързан с този на колегата Ганчева и затова няма
да докладвам.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Бойкинова, по т. 5 „Доклади по писма“.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Станала е грешка, нямам доклади по
тази точка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За доклад по писма,
заповядайте, господин Емануил Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали има едно писмо с вх. № МИ-22-14 от
04.12.2018 г. Това е запитване от една госпожа, която представя себе
си като доктор Десислава Калчева. Писмото е съвсем кратко, ще ви
го прочета.
„Здравейте, пиша ви с молба за предоставяне на информация
за избирателната активност на местните избори в България през
1991 г. и 1995 г. Данните са ми необходими във връзка с изготвяне
на научно-изследователски проект.
Предварително ви благодаря. Поздрави, д-р Десислава
Калчева“
Колеги, имам мнение по въпроса, но предлагам на
следващото заседание да дам конкретния отговор на писмото, тъй
като по принцип и в сегашните изборни кодекси – и стария, и новия
– понятие „избирателна активност“ няма. Нито е дефинирано, нито е
част от резултатите, които ЦИК трябва да обявява.
Това, което ние правим като избирателна активност, е по
искане на самата Централна избирателна комисия, но за да
изчислява избирателната активност. Трябва да се знае какъв е броят
на лицата по списък общо в държавата, по районни избирателни
комисии, по общински избирателни комисии и т.н., нещо, което
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Централната избирателна комисия през последните години взема
като информация от ГД „ГРАО“. Но през 1991 г. и 1995 г., първо,
тогава е нямало постоянни ЦИК, а със специален закон за изборите
се е определяла Централна избирателна комисия, които са
извършвали тези действия. Тогава е нямало електронно поддържане
на сайт и т.н. Единственото, което има при нас в момента, са
бюлетините, които се съхраняват. Даже мисля, че за 1991 г. няма
бюлетини, за 1995 г. има.
Освен това има един диск, изработен през 1999 г. от фирмата,
която е правила изборите през това време – това е изборен колектив,
мисля, че нещо такова беше – но в този диск няма абсолютно
никакви данни по отношение на избирателната активност. Има
данни за резултатите от изборите. Там също така няма и
протоколите, които да бъдат сканирани.
Това, което искам да кажа, е, че за такъв период от преди
близо 30 години – специално говоря за 1991 г. – информацията е
много малка, камо ли пък за избирателна активност. Вероятно тогава
е обявявана някаква активност по медии и т.н., но тя не се съхранява
официално в ЦИК.
Затова казвам, че за другата седмица ви предлагам да остане
отговора, за да се разровя малко по-подробно, ако мога да намеря
някакви резултати. Но това, което бихме могли да направим за тази
госпожа, е да й предложим да изпратим копие от този диск, с който
ние разполагаме. Това са данни за всички избори, произведени от
1991 г. до 1999 г., ако тя може да си извлече от данните това, което й
е необходимо, но ние при нас нямаме нищо друго, още повече че
всички данни за този период са предадени в Държавен архив и от
много, много, много години при нас няма нищо, освен – казвам –
бюлетините, и че за 1991 г. съм търсил, няма бюлетини, просто няма
останали в нашата библиотека. За 1995 има, но в бюлетините – и в
сегашните бюлетини, които ние правим във връзка с изборите –
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никъде не се коментира активността в изборите, а само резултатите
от изборите.
Друг е въпросът, че ние от 2011 г. поддържаме и този термин
„активност“, въпреки че той не фигурира в изборните кодекси. Но ви
казвам още веднъж, че за резултати за активността трябва да има
предварително зададен какъв е общият брой за секциите, нещо,
което ние при нас не обработваме, а получаваме сега в момента
директно от ГД „ГРАО“ и ползваме тези данни, които са достоверни.
Тогава също е имало ГРАО, но то е било на териториален принцип и
няма такива данни в Централната избирателна комисия.
Но по-подробно за следващото заседание ще подготвя
конкретния отговор.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много Ви благодаря,
уважаеми господин Христов. Вие, както винаги, сте много подробен
и много ясно ни разказвате нещата.
Заповядайте, уважаеми колега Ивков, за доклади по писма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-15-244 от
06.12.2018 г. Това е писмо от Общинска избирателна комисия –
Брезово, с което ни изпращат решение, че е взето решение за
прекратяване пълномощията на общински съветник, обезсилва
удостоверението и са избрали следващия от листата. Но няма искане
за изплащане на възнаграждение. Така че го докладвам за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Ивков.
Заповядайте, госпожо Нейкова. След това е господин Георги
Баханов и господин Цачев.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-00-750 от 05.12.2018 г., получено от Държавна агенция
„Електронно управление“, с което са поискали до 7 декември да
бъде представен отчет за извършена работа за месец ноември 2018 г.
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от служителите от нашата администрация –госпожа Манолова и
госпожа Тихолова – във връзка с техни ангажименти по проекта.
В тази връзка ви докладвам докладна записка с вх. № ЦИК09-09/22 от 05.12.2018 г. на госпожа Манолова, с която тоя е
подготвила проект на писмо до ръководителя на проекта – Държавна
агенция „Електронно управление“. С това писмо ги уведомяваме, че
за месец октомври и ноември 2018 г. няма изработени часове по
проекта, поради което не се налага предоставянето на такъв.
Предлагам ви то да бъде изпратено до Държавна агенция
„Електронно управление“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Нейкова, да продължите доклада си.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00743/1 от 05.12.2018 г. По електронната поща в ЦИК е постъпило
писмо – покана за участие в еднодневно практическо обучение
относно Общия регламент за защита на личните данни.
Докладвам ви го за сведение и да бъде предоставено на
директора на Дирекция „Администрация“ за преценка за евентуално
участие на служителите в това обучение, което ще бъде през месец
декември в София.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Нейкова.
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Заповядайте, уважаеми господин Баханов, за Вашия доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, от Софийска градска прокуратура – Следствен
отдел, сме получили писмо с вх. № НР-09-36/3 от 06.12.2018 г., с
което ни уведомяват, че за нуждите на разследване по досъдебно
производство № 116, за което между впрочем имаме и предишни
искания от Софийска градска прокуратура – Следствен отдел по
това досъдебно производство – отново ни уведомяват, че е назначена
графическа експертиза, възложена от Иван Лазаров – вещо лице при
СГС и обект на изследване са оригиналните страници от
допълнителния избирателен списък в секция № 276 в гр. Париж,
Република

Франция,

в

която

фигурират

имената

на

гласоподавателите, цитирани в постановлението.
Видно от горното, ни молят да бъде предоставен достъп на
вещото

лице Иван

Лазаров

за

изследване

оригиналите

на

горепосочените документи на място, в ЦИК, на посочения адрес,
като също така молят на вещото лице да бъдат предоставени
наличните документи, в това число заявления, декларации и други,
съдържащи ръкописно написан текст от членовете на секционната
избирателна комисия № 276 в гр. Париж, Република Франция.
Изброени са имената на няколко човека, тоест, членове на
секционната

избирателна

комисия

със

съответните

ЕГН.

Предварително ни благодарят за съдействието.
За пълнота на доклада ще кажа, че имаме телефона на вещото
лице Иван Лазаров и предлагам, уважаеми колеги, да вземем
протоколно решение, с което да упълномощим служителя от
администрацията, отговарящ за архива, да се обади на вещото лице,
да се свърже с него и да уточнят дата и час, който е удобен и за
двете страни, при което вещото лице да дойде на място, тук, да се
запознае с оригиналите на исканите документи.
Благодаря ви.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Баханов.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Давам думата на господин Цачев за доклад. Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-04-03-7 от 06.12.2018 г. Изпратено е в ЦИК от МРРБ с копие
до Министерския съвет и до Народното събрание на Република
България. Писмото е по повод наше писмо, което е изпратено до
Народното събрание във връзка с обсъждане на въпроса за
предоставяне на ЦИК на сградата на Народното събрание на пл.
„Народно събрание“ № 2.
По този въпрос МРРБ ни информира, че са получили писмо
от председателя на Народното събрание и те са информирани, че
този въпрос би могъл да бъде обсъден след приключване на
строителството на новата пленарна сграда и реконструкцията на
инсталациите в цялата сграда, както и след преместване на
парламентарната дейност в сградата, в която ние се помещаваме.
Тогава би могла да бъде извършена преценка за отпадане
необходимостта от ползване на сградата на пл. „Народно събрание“
№ 2. Съответно МРРБ едва тогава би могло да предприеме някакви
действия във връзка с тази отпаднала необходимост.

25
Колеги, докладвам ви това писмо, както и приложените към
него документи, на този етап за запознаване и обсъждане.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Цачев.
Имате ли други доклади? Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви също докладна
записка от госпожа Красимира Манолова. Тази докладна записка е
по повод участие на ЦИК, на служители от администрацията в
семинар

на

тема,

свързана

с

отчетността

на

бюджетните

организации, годишно счетоводно приключване през 2018 г., като се
предлага в този семинар, който ще се проведе на 11.12.2018 г., да
вземат участие главният счетоводител Гергана Младенова, както и
госпожа Валерия Бончева, счетоводител. Посочена е и таксата за
участие, която за двамата служители е в размер на 387,60 лв. с ДДС
и с отстъпка в размер на 10 процента.
Предлага се да обсъдим и да гласуваме това предложение за
участие на нашите служители в този семинар.
Предлагам, колеги, да гласуваме участието в този семинар на
11.12.2018 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Цачев, за следващите Ви доклади.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви също и покана за
участие в семинар, свързан с промените в социалното осигуряване за
2019 г. Получена е с писмо с вх. № ЦИК-00-751 от 06.12.2018 г.
Който желае, може да се запознае с поканата.
Обръщам внимание, че следва да разгледаме т. 4, която е за
изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, преминаваме към
точка четвърта от дневния ред:
4.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Докладчик по тази точка е господин Цачев. Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в ЦИК е постъпило искане за
изплащане на възнаграждение за проведени заседания от ОИКНикопол с вх. № МИ-27-157 от 04.12.2018 г., като същото искане е
постъпило допълнително и в оригинал – преди това по електронната
поща.
Искането е за проведени две заседания на ОИК-Никопол – на
29.11.2018 г. и на 04.12.2018 г. Към искането са приложени
протоколи

и

решения

на

Общинска

избирателна

комисия.

Заседанията са свързани с образувано дело в Административен съд –
Плевен, във връзка с обжалване на решение на Общинска
избирателна комисия, както и друго заседание, проведено по повод
искане за прекратяване пълномощията на общински съветник и
определяне на следващия кандидат за общински съветник.
Към искането са приложени контролен лист и счетоводна
справка, както и всички необходими документи. Спазени са
изискванията на наше Решение № 2901.
Предлагам да одобрим направеното искане за изплащане на
възнагражденията.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря Ви, господин Баханов.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
Уважаеми колеги, по точка шеста докладчици сме аз и
госпожа Иванова.
Госпожа Солакова ме помоли да докладвам тази докладна
записка – вх. № ЦИК-09-10/21 от 04.12.2018 г. Има я във вътрешната
мрежа. Постъпила е докладна записка от директора на Дирекция
„Администрация“ госпожа Красимира Манолова за закупуване на
нови урни за жребий, поради това че за произвеждане на различни
видове избори същите са морално остарели, напукани са няколко
подобни урни, те са още от 2014 г.
Затова тя предлага да се закупят съответно четири броя урни,
с цена за един брой прозрачна урна 74 лв. без ДДС.
Виждате писмото. Ако има някой въпроси, да пита, ако не, да
гласуваме.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова, за Вашия доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, само бих искала да ви
информирам, че в изпълнение на решение на Централната
избирателна комисия осъществих процесуално представителство по
две административни дела, водени срещу комисията. Едното е
административно

дело

№

1108/2018

г.

на

Пловдивския

административен съд. Беше обявено за решаване в съдебно
заседание на 04.12.2018 г. Имаме двуседмичен срок за писмена
защита, която ще подготвя и ще внеса пред комисията.
Обръщам внимание, че прокуратурата изрази становище за
неоснователност и недоказаност на предявения иск.
Другото

административно

дело,

което

се

гледа

на

05.12.2018 г., е отложено за 06.02.2019 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, уважаема
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, с това завършва днешното ни заседание.
Благодаря на всички за коректните доклади, за участието, за
всичко.
Уведомявам ви, че следващото заседание на Централната
избирателна комисия ще бъде в четвъртък, 13.12.2018 г. от 10,30 ч.
тук, в тази зала.
(Закрито в 12,40 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
За СЕКРЕТАР:
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Румен Цачев
Стенограф:
Божидарка Бойчева

