
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 579 

На 26 октомври 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  26-та  международна  конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Докладва: Иванка Грозева

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладва: Метин Сюлейман

3. Доклади по писма. 

Докладват:  Георги  Баханов,  Таня  Цанева,  

Севинч  Солакова,  Румяна  Сидерова,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  

Румен Цачев,  Иванка Грозева 

4. Разни. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 



Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми   колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 26 октомври 2017 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред на база на 

подадената  от  вас  информация:  т.  1.  Доклад  относно  26-та 

международна  конференция  на  Асоциацията  на  избирателните 

комисии от Европа (ACEEEO) – докладчик госпожа Грозева; т. 2 - 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с 

докладчик  господин  Сюлейман;  т.  3.  Доклади  по  писма  с 

докладчици господин Баханов, госпожа Цанева, госпожа Солакова и 

госпожа Сидерова; т. 4. Разни – аз ще се включа с един много кратък 

доклад. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Стефанова 

– заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Уважаема госпожо председател, 

моля да ме включите в т. 3 – доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Стефанова. 

Втора беше госпожа Мусорлиева – заповядайте. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля  ви  да  ме  включите  с  доклад  за  запознаване  засега,  където 

прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в т. 

„Разни“ – аз и вие да докладваме. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И доклад по едно благодарствено 

писъмце. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Мусорлиева. 

Други предложения? – Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: В писма да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Цачев. 

Други предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  от  днешното  заседание  по  обективни  причини 

отсъстват  господин  Андреев,  госпожа  Нейкова,  господин  Томов, 

господин Пенев, господин Ивков, госпожа Ганчева, госпожа Матева, 

господин Арнаудов и госпожа Иванова. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1.  Доклад  относно  26-та  международна конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Заповядайте, госпожо Грозева. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  много ви моля във 

вътрешната мрежа за днешното заседание да влезете в първата папка 

АСЕЕЕО. Следва да утвърдим някои материали. Те са утвърдени, но 

след изпращането на проекта от АСЕЕЕО следва да ги утвърдим, за 

да може фирмата да предприеме печата. 

Да  започнем  с  баджа  –  първото  предложение.  Това  е  как 

трябва да изглежда баджът. Това е в папка АСЕЕЕО – дизайн.  

Това,  което  обсъждахме  на  срещата  с  фирмата,  която  е 

организатор  и  с  другите  две  представителки,  които  сме  наели  и 

което  сме  добавили  извън  това,  което  ни  беше  изпратено  от 

АСЕЕЕО, е как и къде да сложим „Централна избирателна комисия – 

България“.  Виждате къде е  поставено – горе,  за  да се  вижда,  със 

знаменцето, тъй като ние нямаме лого. Не можахме да решим друго. 

Взехме пример от Румъния – ето ви книжката. Те са изписали 

и  може  би  това  им  е  логото,  но  тъй  като  ние  нямаме  лого,  ви 

предлагам все пак да  има индикация на Централната  избирателна 

комисия – България. 

Логото е на АСЕЕЕО. Ние нямаме лого, така че ви предлагам 

този  вариант.  Вариантите  са  два.  Човечетата  са  предложение  на 

АСЕЕЕО. Ако искате, да се спрем на тях. Това е вариант 2. 

Добре, спираме се на вариант 2. 

Аз ви предлагам да ви докладвам всичко и след това анблок 

да ги гласуваме. Така съгласни ли сте? – Да. 

Вижте  банера.  Тук  вече  се  вижда  много  по-добре  как  ще 

изглежда. Ето, ако искате да видите как и по какъв начин. Проектът 

е изпратен от АСЕЕЕО. Новото, както знаете, е само в десния ъгъл – 

нашето изписване. 

Следващото,  което  трябва  да  утвърдим  –  това  са 

комплиментите. Това е, както се разбрахме на срещата, картичката, 

която ще бъде поставена в пакета с подаръците. (Реплики.)

Вариантите са два. Относно английския дайте предложение. 

Приемаме първия вариант – добре. 
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Продължавам нататък.  Следващото  е  папката,  на  която  ще 

бъде  поставена  снимката.  Ние  сме  поръчали  папката  –  така  ще 

изглежда. Мисля, че по нея няма какво да коментираме. 

Следващото  е  тефтера,  който  ще  поръчаме.  Ние 

предварително  сме  ги  утвърдили.  Сега  само  допълнително  ги 

утвърждаваме със знаците за печат. 

Следващото е химикалката. 

И най-накрая,  последното  е  голямото  пано,  което  ни беше 

изпратено от фирмата току-що. 

Всичко ще изглежда така, както ги видяхте на екраните си. 

Голямото  пано  –  виждате  го.  Двата  екрана  отстрани,  президиум, 

катедра. Това ни е предложила фирмата. 

Предлагам да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване анблок одобряването на бадж, банер, 

надпис комплименти, папка, тефтер и химикал, голямо пано. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Искам да  ви  докладвам  във  връзка  с 

взетото  решение  на  работната  среща,  да  се  изпрати  писмо  до 

абсолютно  всички  регистрирани  до  този  момент  участници,  да 

заявят датата и часа на пристигане. Във връзка с това ви докладвам, 

че днес ще бъде изпратено такова писмо. А с вх. № ЦИК-07-55 от 

25.10.2017  г. от централата на АСЕЕЕО ни изпратиха писмо, което 

те са отправили към абсолютно всички регистрирани досега.  Не е 

качено в мрежата. 
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И  съответно  още  едно  писмо,  с  вх.  №  ЦИК-07-55  от 

25.10.2017  г. това е във връзка с визите на председателката. Както 

знаете,  всичко е наред. На лицата е обяснено как да се снабдят с 

визи. За сведение ви го докладвам.  (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

Продължаваме с точка втора: 

2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЧМИ-06-

71 от 20 октомври 2017  г. Това е писмо от кмета на община Никола 

Козлево,  област Шумен, което е в изпълнение на разпоредбата на 

т. 32  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18  октомври  2015  г.  на 

Централната избирателна комисия. 

С  това  писмо  кметът  на  община  Никола  Козлево  ни 

уведомява  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  предходни  избори  и 

национални  референдуми,  като  отварянето  е  с  цел  поставяне  на 

избирателните списъци от произведените частични избори за кмет 

на кметство Цани Гинчево на 8 октомври 2017  г., след извършената 

проверка от Териториалното звено на ГРАО в Шумен за гласуване в 

нарушение на правата на Изборния кодекс. 

Към писмото са приложени заверени копия от заповедта на 

кмета, с която е назначена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния 

кодекс, както и заверено копие от протокол от 18 октомври 2017 г. за 

извършените действия. 

За сведение, колеги. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по писма. 

Първи е господин Баханов – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № МИ-15-366/1 от 20 октомври 2017 г. Само искам да напомня, 

че в едно от предходните заседания докладвах постъпило искане от 

общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, да проведено от 

тях  заседание  и  дежурство  във  връзка  с  прекратяване  на 

пълномощията предсрочно на кмета на с. Галиче Ценко Чоков. По 

повод  на  същото  беше  гласувано  от  Централната  избирателна 

комисия да им изпратим писмо, с което да изискаме информация за 

влизането в сила на решението, тъй като датата на решението беше 

от 6 октомври 2017 г., и имайки предвид факта, че са дали 7-дневен 

срок в своето решение за обжалване, евентуално ако същото е влязло 

в сила, да ни уведомят за предприемане на по-нататъшни действия, а 

именно  правене  на  предложение  до  президента  за  насрочване  на 

нови избори в с. Галиче. 

С входящия номер, който ви докладвах, е изпратено писмо от 

общинската избирателна комисия в Бяла Слатина, с което на първо 

място  ни  благодаря  за   напомнянето  за  изпращане  на  официално 

писмо за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на 

кметство с. Галиче, но казват, че към настоящия момент решението 

на комисията не е влязло в сила, тъй като същото е обжалвано от 

Ценко  Кръстев  Чоков  в  законоустановения  срок.  Преписката  е 

изпратена  на  Административния  съд  –  Враца,  за  образуване  на 

производство.  С уважение – председател на ОИК – Бяла Слатина 

Цветелина Андровска-Илиева. 
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Пак  казвам,  че  това  е  изпратено  по  имейла  на  имейла  на 

Централната  избирателна  комисия.  Към  настоящия  момент  е  за 

сведение. 

И  следващото,  уважаема  госпожо  председател  и  уважаеми 

колеги,  е  с  вх.  №  ПВР-04-02-84  от  24.10.2017  г.  от  Столична 

дирекция  на  вътрешните  работи,  Първо  районно  управление  на 

МВР.  На  основание  чл.  159  и  във  връзка  с  разследването  по 

досъдебно производство,  което е  описано в  писмото,  ни молят за 

разпореждането да бъдат допуснати експерти от Първо управление – 

СДВР, като са посочени трите имена на двама експерти, които да се 

запознаят  с  оригиналите  на  списък  на  избирателите,  подкрепящи 

регистрацията  на  Политическа  партия  „Българска 

социалдемокрация“,  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България на 6.11.2016 г. Посочили са 

реда и страницата. 

Аз  ви  предлагам  да  им  изпратим  писмо,  с  което  да  ги 

уведомим за работното време на Централната избирателна комисия, 

и  по-скоро  на  нейната  администрация,  в  удобно  за  тях  време  да 

дойдат и да извършат тази справка. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  предложението  е  на  господин  Баханов,  но  с  оглед  в 

оперативен порядък по-бързо да стане,  предлагам да възложим на 

администрацията да се свърже на указания телефон. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов,   Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова,  Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Следващ докладчик е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 
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Колеги, докладвам ви писмо, получено по електронната поща 

от Мохамед Кахая, който и сам си го е превел, вероятно с помощта 

на  Гугъл.  Господинът  е  от  Дубай.  Ще участва  в  конференция  на 

Организацията  на  обединените  нации  през  ноември  2017  г.  и  би 

желал  да  представя  нашата  страна,  като  от  нас  иска  да  го 

информираме за политиките на ЦИК във връзка с избори в бивши 

конфликтни зони. 

Единият  вариант  е  да  го  оставим  за  сведение.  Вторият 

вариант  –  аз  съм  подготвила  едно  кратко  писъмце,  с  което  го 

уведомяваме,  че Централната  избирателна комисия е  орган,  който 

прилага изборното законодателство и не създава политики. 

Писмото е с вх. № ЦИК-07-55-46 от 24 октомври 2017 г. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Извинете,  Таня  ме  попита  докато 

пишех,  но  понеже  се  бях  съсредоточила  върху  въпросника,  не  й 

отговорих.  Може  би  тука  думата  политики  са  действията  на 

Централната избирателна комисия. Аз също в първия момент реших, 

че става дума за политика. Но можем да отговорим, че се прилага 

общият ни закон. И ако зоните са опасни за българските граждани, 

българската държава взема решение дали там да се отваря секция. 

Или съгласувано. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  разбирам,  че  приемаме  първото 

предложение – да остане за сведение. 

И имам още едно писмо с вх. № ЦИК-07-55-48 от 25.10.2017 

г. Писмото е от господин Иван Карчев, който ни пише, че от сайта 

на  Централната  избирателна  комисия  се  е  информирал  за 

предстоящата  Годишна конференция на  АСЕЕЕО  и  би  желал да 

бъде включен в тази конференция. 

Господин  Кърчев  е  бил  член  на  районни  избирателни 

комисии  през  2015  г.,  2016  г.  и  2017  г.  Към  момента  господин 

Кърчев е член на ОИК в Пловдив област - на община Калояново. 
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Аз проверих като отворих нашето Решение № 1655, с което 

сме назначили ОИК – Калояново. И наистина господин Иван Кърчев 

е член на тази общинска избирателна комисия и понастоящем. 

Моето предложение е да му отговорим, че бихме могли като 

слушател да го поканим – в този смисъл, защото той участник може 

би в конференцията няма как да бъде, но да може да присъства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на госпожа Цанева. 

Моля за вашите коментари. Не виждам такива. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  6  (Георги  Баханов,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румяна  

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  8  (Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова). 

Предложението не се приема. 

Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. Не че не искам 

колега да участва на тази конференция,  но считам,  че преди това 

гласуване трябваше да определим критерии, така че всички, които 

биха  желали,  на  равно  основание  да  участват  в  конференцията. 

(Реплики.) 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Солакова. Заповядайте! 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  мисля,  че  този 

въпрос беше рано да се поставя,  защото има време. И с оглед на 

това,  да  продължим  по  другите  теми,  които  са  със  срок  днеска. 

Например писмото, с което трябва да изразим становище по проекта 

на закон за бюджета на ЦИК за 2018 г. 
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Във  вътрешната  мрежа  моля  да  погледнете  дали  вече  е 

публикуван проектът на писмо до министъра на финансите…

ОБАЖДАТ СЕ: Не е публикувано. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава отлагам доклада за по-късно. 

Трябва да има проект на писмо до министъра на финансите, 

така  както  се  уточнихме  на  предишното  заседание;  писмото  на 

министъра  на  финансите,  с  което  ни  изпращат  информацията  за 

проекта на закон за държавния бюджет за 2018  г. Нас разбира се, 

това ни касае само в частта за Централната избирателна комисия. 

Както  се  уточнихме  на  предното  заседание,  ние  ще 

съгласуваме  проекта  на  закон  с  бележки,  като  бележките  ще 

включват  потвърждение  на  нашето  становище  за  допълнителни 

средства, извън бюджетните тригодишни прогнози, за обезпечаване 

на  машинното  гласуване;  във  връзка  с  необходимостта  от 

осигуряване на сграда или помещения за Централната избирателна 

комисия, както и въпроса с транспортното обслужване. 

Преповторено  е  становището  ни,  изразено  в  писмо  от  14 

септември  2017  г.  в  рамките  на  бюджетната  процедура.  При 

изготвения  проект  на  закон  в  частта  относно  Централната 

избирателна  комисия,  на  10.10.2017  г.  потвърдихме  нашето 

становище за тези допълнителни средства. Виждате, че размерите са 

същите, защото не подлежат на корекция към настоящия момент. И 

в днешното писмо отново изразяваме  това становище с  искане за 

тези средства, като ги посочваме и мотивираме нашето виждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  с  вх.  № ЦИК-09-196  от  26.10.2017   г.  за  извършване  на 

промяна  по  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия, 

уведомяване на министъра на финансите във връзка с трансферите 

към бюджетите  на  общините,  въз  основа  на  одобрени справки за 

изплащане на възнаграждения за заседания и дежурства на членове 

на ОИК. Те са посочени по общини с размерите в приложението към 

докладната записка. 

Предлагам  да  одобрим  така  извършените  трансфери  за 

месеците август, септември и октомври 2017 г., а за тази промяна по 

бюджета да бъде уведомен министърът на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари?  - Не виждам. 

Подлагам на гласуване. Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-09-197 

от  26.10.2017   г.  Госпожа  Ганка  Герасимова  е  изготвила  всички 

необходими документи във връзка с тримесечния отчет за касовото 

изпълнение, оборотната ведомост и друга отчетна информация към 

30 септември 2017  г. Към настоящия момент, съгласно указанията 

на  министъра  на  финансите  във  връзка  с  отчитането  на 

изпълнението  на  бюджета,  тази  информация  е  предоставена  по 
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електронната поща в Министерството на финансите. Тя има статус 

на коректност на всички представени документи. 

Предлагам  ви  днеска  да  одобрим  така  представения 

тримесечен  отчет  за  касовото  изпълнение,  оборотната  ведомост  и 

друга  отчетна  информация,  Документите  са  подробно  описани  в 

приложенията от № 1 до № 16. Така одобреният тримесечен отчет 

трябва да се изпрати в Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване. Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  1 

(Мария Мусорлиева).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

главния  счетоводител  на  Народното  събрание  във  връзка  със 

Споразумението,  което  имаме  подписано  между  Народното 

събрание и Централната избирателна комисия, с вх. № ЦИК-02-82 от 

25.10.2017   г.  –  справка  за  топлоенергия,  електроенергия  и  вода, 

обслужване служебен офис и съгласно Споразумението дължимите 

средства  –  общо  4173,91  лв.  Предлагам  да  се  предостави  на 

счетоводството  съгласно  Споразумението,  за  извършване  на 

проверка  и  изплащане  така  както  е  представено  със  съответните 

финансови документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

трябва да е публикуван актуализираният списък с предложенията на 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и 

информация, допълнително събрана от администрацията, във връзка 

с подходящи сгради за Централната избирателна комисия. Вчера на 

работното заседание този въпрос отново беше обсъден, включително 

преценихме какви действия да предприеме Централната избирателна 

комисия  към  настоящия  момент  при  положение,  че  от 

първоначалния  списък,  който  ни  беше  предоставен,  единствено 

помещения  в  сградата  на  ул.  „Врабча“  №  23  могат  да  обезпечат 

изискванията на ЦИК за изпълнение на своите дейности, но имайки 

предвид  писмата  от  областния  управител  и  допълнително 

получената информация. 

Във връзка с това преценихме, че все пак с оглед на това, че 

сме  попълнили  списъка  с  изключение  на  Министерството  на 

регионалното  развитие  и  благоустройството,  откъдето  няма  да  ни 

бъде  предоставен  експерт  за  извършване  на  огледа,  от  всички 

останали  ведомства  такива  лица  са  включени  в  списъка  и  с  тях 

трябва да се осъществи координацията, за да може да се извърши 

огледът  след  предоставянето  на  такава  възможност  от  областната 

администрация. 

В  тази  връзка  вече  са  предприети  действия  от  страна  на 

администрацията за осигуряването на огледа и експертната помощ, 

която ще ни бъде предоставена от компетентните ведомства,  като 

разбира  се,  от  областната  администрация  очакваме  необходимото 

съдействие. 
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Преценихме  вчера,  че  трябва  да  изпратим  едно  писмо  до 

областния  управител,  в  което  писмо  да  поискаме  информация  по 

отношение на сградите, за които имаме информация, че може да са 

свободни и да разполагат с необходимия брой помещения и зали за 

осъществяване на дейностите на Централната избирателна комисия. 

Предлагам  да  гласуваме  такова  писмо  да  бъде  изпратено,  за  да 

можем  да  преценим  какви  са  възможностите  и  какви  ще  са 

последващите действия. 

Виждате в този актуализиран списък, че има допълнително 

предоставена информация по отношение на сграда в София Техпарк 

по предложение на колега от вчерашното заседание, включително по 

отношение  на  сградата  на  бул.  „Дондуков“  –  бившият  Битов 

комбинат.  Там  ще  се  осъществи  връзка  –  просто  по  телефона 

госпожа  Манолова  не  е  успяла  да  се  свърже  –  с  Централния 

кооперативен съюз. Знаем по неофициална информация, че това е 

собственикът на сградата. 

На първо място предлагам да гласуваме писмо до областната 

управа,  писмо  до  „София  Техпарк“  по  отношение  на  свободни 

помещения в този бизнесцентър, както и до ЦКС по отношение на 

сградата на Битовия комбинат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  другият  въпрос, 

който беше обсъден на вчерашното заседание, е писмо с вх. № ЦИК-

12-20 от 19.10.2017 г. На предишното заседание ви го докладвах за 
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сведение  и  запознаване.  Вчера  беше  предмет  на  обсъждане  на 

работното заседание на Работна група 1.2. 

Получили сме по електронната поща писмо от Обществения 

съвет. Моля за вашето внимание, колеги. Към писмото е приложено 

предложение  като  проект  за  бюджет  за  2018   г.  На  вчерашното 

заседание се уточнихме, че това предложение на Обществения съвет 

може  да  бъде  одобрено  принципно  като  съгласие  и  готовност  от 

страна на Централната избирателна комисия да си взаимодейства, да 

си координира и да си партнира с Обществения съвет,  така че да 

може  да  обезпечи  определени  мероприятия  и  дейности  на 

Обществения съвет, като те бъдат финансово обезпечени за сметка 

на бюджета на Централната избирателна комисия. 

Виждате  дейностите  и  съответно  материали,  които  са 

необходими в определени случаи на Обществения съвет с тяхното 

виждане за необходимите финансови средства. 

Колеги,  погледнете.  Това  е  приложение  към  писмото  по 

електронната  поща.  Пак казвам:  предложението,  което се  оформи 

вчера  на  заседанието  и  което  предлагам  на  вашето  внимание,  е 

Централната  избирателна  комисия  по  принцип  да  одобри  така 

поставеното  искане  за  финансово  обезпечаване  на  определен  ред 

дейности и материали за Обществения съвет.  За целта още отсега 

трябва  да  сме казали  ясно  и  категорично,  че  в  случаите,  в  които 

например ще има решение на Обществения съвет за командироване 

на  членове  на  ОС  за  наблюдение  на  избори  в  други  държави, 

протокол или извлечение от протокола със съответното решение, с 

посочване на имената на членовете на Обществения съвет, ще бъде 

представен  на  вниманието  на  ЦИК  и  ще  се  взима  конкретното 

решение за  командироване за  сметка  на  бюджета на  Централната 

избирателна комисия. 

В  случаите,  в  които  ще  се  провеждат  работни, 

информационни срещи, конференции и ще се налага да се наемат 

зали,  помещения  за  работа,  ще  се  налага  превод  на  работни 

документи,  както  и  осигуряване  на  определени  материали  и 
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техническа поддръжка, отново конкретно предложение ще трябва да 

бъде  представено  на  вниманието  на  Централната  избирателна 

комисия за приемане на решение за одобряване. 

С една дума, предлагам да одобрим искането на Обществения 

съвет по принцип, с уточнението, че в рамките на закона и в рамките 

на  бюджета,  съобразно  посочените  примерни  дейности  и 

изчерпателно в частта относно финансовите средства, Централната 

избирателна комисия с протоколно решение одобрява това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – 1 (Мария Мусорлиева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо с вх.№ ЧМИ-04-

03-14  от  24  октомври  2017   г.  от  Главна  дирекция  „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ относно извършената 

проверка  за  гласуване  в  разпоредбите  на  Изборния  кодекс  в 

частичните избори, произведени на  8 октомври 2017 г. 

Констатирани са пет лица, които са изрично изброени в това 

писмо, които са гласували и са вписани в избирателния списък под 

чертата по настоящия им адрес без предварително в 14-дневния срок 

да  са  изпълнили  процедурата  за  гласуване,  която  знаете,  че  е 

основание,  за  да  им възникне  на  тях  избирателното  право  в  тази 

конкретна секция, кметство или община. 

Това е за информация, а ви предлагам и едновременно да ми 

гласувате циркулярно писмо до прокуратурата. И ще ви кажа защо. 
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Всичките нарушения отново са на територията на Варненска област, 

където  и  на  предишни  избори  наблюдаваме  вписване  в 

избирателните  списъци  в  самия  изборен  ден  по  настоящ  адрес. 

Някъде  беше  срещу удостоверение,  че  имат  настоящ адрес.  Тука 

няма такива удостоверения. Някъде  са само подавани декларации от 

лицата. И отново да обърнем внимание на Варненската ОИК да си 

обучи секционните избирателни комисии. В този регион явно има 

нещо недоразбрано при обучението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Румен Цачев).  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № ЦИК-00-663 от 26 октомври 

2017  г.  е  пристигнала  информацията  от  „Информационно 

обслужване“  АД,  които  ни  направиха  селекция  от  един  диск  за 

изборите от 1991 г.  до 2001 г.  за  гласуванията  извън страната,  за 

което бяхме помолени и сме обещали да изпратим на госпожа Анка 

Турку, която е изследовател в Университета във Флорида. 

Докладвам ви и да одобрим изпращането по електронен път. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ни изпрати и труда си. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще я помоля любезно. Съгласна съм. 

Има резон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-23-1-

3 от 24 октомври 2017 г. Входящият номер по тази преписка е от  17 

октомври.  Това  е  едно  изследване  за  реалното  право  на  хората  с 

увреждания да гласуват в изборите за Европейски парламент. 

Има  един  дълъг  въпросник,  но  по  същество  са  зададени 

въпроси за различните средства, използвани в различните държави и 

уредените права на тези хора с увреждания. Част от тези средства се 

повтарят  във  всеки  един  от  въпросите,  просто  защото  ни  питат 

използваме ли такива и такива средства. 

За  мене  в  този  въпросник,  който  ми  е  разпределен, 

съществува  един  от  въпросите,  отговора  на  който  трябва  да 

съгласувам с  вас:  че  използваме  жестомимичен превод,  че  имаме 

специални брошури,  насочени към тях,  но нямаме Брайл,  което е 

истина. Нямаме и за незрящите все още аудио. Написала съм, че са в 

процес  на  изработване,  защото  ние  така  сме  се  договорили  и  в 

момента се работи по тези въпроси в „Информационно обслужване“ 

АД. Знаете, че поставихме след изборите този въпрос отново. 

Но  въпроса,  който  според  мене  трябва  да  съгласувам. 

Всичките  въпроси  започват  от  началото  –  от  изработване  на 

списъци, в изборен ден, придружители. И съществува един въпрос 

дали се използват опростени форми на информация, като поясняват 

обаче, че става дума за хора със затруднени умствени възможности. 

Аз съм отговорила, че всичките форми при нас са опростени, 

защото такива са ни формите. Вие знаете нашите дипляни и клипове. 

Даже в едно от поясненията е кратки изречения, разбираеми и т.н. 

Но според мене на всичките въпроси отдолу има „и други“ и аз съм 

казала,  че  всички  форми  са  опростени,  но  предлагам  долу  да 

отговорим,  че  при  нас  лицата  със  затруднени  умствени 

възможности, които ги правят недееспособни, нямат право на глас. 
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И може би в поясненията  навсякъде трябва да  добавя  и това.  Но 

навсякъде  пиша,  че  са  ни  опростени  формите,  защото  те  са 

опростени.  Знаете,  че  са  къси  фрази  и  клипове.  То  няма  и 

възможност за дълги фрази. 

Това е. Ако искате, можете да видите въпросника. (Реплики.)

Има и за придружител. Всичко съм обяснила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

нужда от повече запознаване с материала? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те са разделени на различни секции, 

списъци,  обаче  се  преповтарят  въпросите  във  всичките  техни 

раздели,  защото  те  правят  изследване  по  линия  на  Европейския 

парламент с оглед уреждане законодателно на правата на тези хора. 

Само да добавя,  че има и раздел за задължително участие. 

Тук ще напиша, че в нашия Изборен кодекс е отпаднала санкцията за 

задължително гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така изготвените отговори, ведно с 

допълнението направено в залата.  

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Благодаря, госпожо Сидерова. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,  постъпило е 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-662  от  25  октомври  2017   г.  от  Явор 

Димитров  –  главен  експерт  в  отдел  „Управление  на  проекти“  в 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“,  с  напомняне,  че  до 
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края на работния ден на 1 ноември 2017  г. – сряда, е необходимо да 

се качат отчетите за извършената работа за периода април – ноември 

2017 г. С предложение да се възложи на координатора и на експерта 

от наша страна по проекта – госпожа Манолова и госпожа Тихолова, 

да  изготвят  необходимите  отчети  и  да  подготвят  доклад  за 

одобрение на следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

07-93-10  от  26  октомври 2017  г.   е  постъпило писмо от  госпожа 

Алина  Русо.  Това  е  председателят  на  Централната  избирателна 

комисия в Молдова,  която ни поздравява и благодари за участието 

по случай честването на 20-та годишнина на ЦИК в Молдова, и ни 

напомня,  както  вече  докладвах  на  предходно  заседание,  че  сме 

участвали в Кръгла маса на тема „Добри практики при насърчаване 

на изборния процес с участието на двата пола“. Там са проведени 

дискусии и презентация  на нова асоциация „УЕМ интернешънъл“ 

(Жени в управлението на изборния процес – Интернешънъл) – една 

инициатива на ЦИК – Молдова и Центъра за непрекъснато обучение 

по изборните процеси. 

Главната цел на асоциацията е да мобилизира националните 

органи  за  управление  на  избори  –  бъдещи  членове  на  „УЕМ 

интернешънъл“,  да  предприемат  амбициозния  ангажимент  да 

изготвят и приложат реални действия за напредъка на равенството 

между  половете  в  изборните  процеси  и  да  насърчат  равните 
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възможности на  двата  пола да  заемат длъжности на  всички нива, 

където  се  вземат  решения  в  политическия,  икономическия  и 

обществения живот. Като отново ни предлагат пакет документи за 

регистрация в тази асоциация. 

Моето предложение е в работно заседание да обсъдим какво 

да предприемем като по-нататъшни действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Стефанова.  Към  днешния  момент  е  за  сведение  и 

запознаване. 

Продължаваме с госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Исках да докладвам писмото, което 

госпожа Стефанова включи в доклада си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

В следващата точка, госпожо Мусорлиева, ще докладвате по 

докладната от администрацията. 

Следващ докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  МИ-23-5  от 

25.10.2017  г.  от Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, с което писмо те ни уведомяват, че при тях е 

постъпил сигнал срещу лице от състава на общинска избирателна 

комисия. И във връзка с това следва в 14-дневен срок  по образувана 

преписка  да  изпрати  –  цитирам  –  доказателства  за  служебното 

положение на това лице, т.е. акт за назначаване, акт за встъпване в 

длъжност,  актове  за  промяна  на  правоотношението,  длъжностна 

характеристика,  включително  акт  за  прекратяване  на 

правоотношението на това лице, ако е прекратено. 

Лицето е назначено и е в състава на общинска избирателна 

комисия  към  настоящия  момент  и  предлагам  да  изпратим 

решението, с което лицето е назначено в състава, а също така може 

би да изпратим и копие от документите, които са приложени, когато 

е  предложено в  състава  в  тази  общинска  избирателна  комисия,  с 
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което  да  изпълним  разпореждането  на  Комисията  за 

предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на  интереси.  С 

придружително писмо, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всеки орган си действа в правомощията. 

Основен  принцип  на  изграждане  на  някаква  административна 

структура. В случая казват, че бил служебно лице. Служебно лице 

господинът или госпожата придобива само и единствено с акта на 

Централната  избирателна  комисия.  Предложения  на  партии, 

дипломи и не знам какво си, не касаят въпросната административна 

структура. 

Предложението ми е да се изпрати само актът на Централната 

избирателна комисия, с което той става или не става служебно лице. 

Останалите  документи  са  ирелевантни.  Те  няма  да  обсъждат, 

останалите документи няма да обсъждат правилността на решението 

за  назначаване  на  Централната  избирателна комисия,  пък не  ги  и 

интересува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  да  изпратим  на 

Комисията  за  предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на 

интереси  решението  на  ЦИК  за  назначаване  на  общинската 

избирателна комисия. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№  МИ-15-373  от  24.10.2017   г.  Писмото  е  постъпило  в  ЦИК  от 

госпожа  Наташа  Шопова,  която  е  член  на  ОИК  –  Септември. 

Уведомява  ни,  че  във  връзка  с  проведените  на  2  юли  2017  г. 

частични избори за кмет на кметство Бошуля и във връзка с работата 

на  общинската  избирателна  комисия,  досега  не  са  получили 

възнаграждението си, което им се полага за месеците юни и юли. 

Частично са получили за м. май. 

Молят  Централната  избирателна  комисия  да  окаже 

съдействие във връзка с получаване на тези възнаграждения, които 

им се дължат от общината. Уведомява ни, че са отправили питания 

до общината, но им е отговорено от общинската администрация, че 

общината няма пари от местни приходи и трябва да чакат. 

Във  връзка  с  тази  молба,  която  е  отправена  до  нас,  аз 

предлагам да ме упълномощите да осъществя разговор с общинската 

администрация, със секретаря на  община Септември, и да изясним 

какъв  е  въпросът.  Разбира  се  с  молба,  ако  това  е  така,  да  бъдат 

изплатени  във  възможно  най-кратък  срок  възнагражденията  на 

членовете  на  ОИК.  И  в  зависимост  от  това  вече  бих  върнал  на 

доклад и за предприемане на други действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ:   уважаеми колеги, с вх. № НС-09-90 от 

25  октомври  2017  г.  в   Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  постановление  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство  от  младши  прокурор  при  Районна  прокуратура  – 

Бургас. Това е по повод на подаден сигнал от Ивилина Алексиева – 

председател  на ЦИК,  с  който се  установяват  данни за  извършено 

престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс. 

Постановлението  е  от  3-4  страници  и  касае  няколко  лица. 

Само  накратко  ще  ви  запозная.  Ще  бъде  качено  във  вътрешната 

мрежа, за да може колегите да се запознаят с него и за следващото 

заседание, ако решат, да се обжалва. 

Моето мнение е и само накратко ще ви кажа. За две от лицата 

отделят  материалите  и  ги  изпращат  по  местна  подсъдност  на 

Районна  прокуратура  –  Айтос  и  Карнобат.  А  по  отношение  на 

другите три лица: 

Едното  е  поставено  под  запрещение  и  е  дописано  в 

избирателния списък, но прокуратурата счита, че това е трябвало да 

се  следи  от  секционната  избирателна  комисия,  че   лицето  е  в 

забранителен списък със съответното основание.  Лицето е  дошло, 

било е дописано и е гласувало без попечителите си. 

Следващото лице е било пуснало заявление за гласуване по 

настоящ адрес и също така е било включено в забранителния списък, 

тъй като му е било издадено удостоверение за гласуване по настоящ 

адрес. Но с оглед на обективни факти е гласувало по постоянния си 

адрес и е било допуснато да гласува по постоянния си адрес. Отново 

считат,  че  не  е  налице  субективният  елемент  за  извършване  на 

престъпление,  а  именно  секционната  избирателна  комисия  го  е 

допуснала. 

И  третото  лице   е  една  дама,  която  е  била  определена  за 

секретар  на  секционна  избирателна  комисия,  различна  от  нейния 

постоянен и настоящ адрес. И тя е гласувала там – била е секретар 

на съответната секционна избирателна комисия, била е допусната и е 

упражнила  правото  си  на  глас.  С  оглед  на  тази  обстановка 
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прокурорът  отказва  да  образува  наказателно  производство  за 

престъпление  от  общ  характер  и  прекратява  прокурорската 

преписка. 

Аз  считам,  че  с  оглед  на  изложените  факти  е  мотивирано 

становището на прокуратурата и следва да остане за сведение. Но 

все пак ви казвам, ако има някой, който е на противно мнение, на 

следващото заседание моля да го изрази. 

Благодаря ви, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. 

1.  Доклад  относно  26-та  международна конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  бъда  съвсем 

кратка  във  връзка  с  26-та  международна  конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Както  ви  докладвах  по  точка  първа  от  дневния  ред, 

Асоциацията е изпратила вече своите напомняния за уточняване на 

полетите. От 78 заявили участие, 44 са потвърдили. Срокът, който е 

даден от Асоциацията е краят на седмицата, т.е. петък. 

За  по-голяма  оперативност,  обаче,  ви  предлагам  в  нашето 

писмо  да  посочим  имейла,  на  който  да  бъдат  потвърждавани 

полетите – имейла на фирма „Меркурий 97“. Ние имаме разбира се 

непрекъсната  връзка  и  информация  от  две  страни.  Иначе 

обработването от нашето деловодство и разпределението от госпожа 

председателката ще доведе до забавяне. Така че ви моля за това. Ще 

ви докладвам пълната информация, но просто за спестяване на време 

ви  предлагам  да  посочим  имейла  на  фирмата.  Лицето,  което  ще 

борави  с  това,  се  намира  в  Централната  избирателна  комисия  и 

смятам за го потвърдим,  ако желаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния ред. 

Продължаваме с:

4. Разни. 

Докладчици сме аз и госпожа Мусорлиева. 

Колеги, моят доклад е много кратък. 

На  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувана 

препоръката  на  английски  и  неофициален  превод  на  български, 

свързана с въвеждането на нови технологии в гласуването. Моля да 

се запознаете с нея. 

На второ място, колеги, във връзка с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия да бъда командирована на 15-ия 

Международен избирателен симпозиум и церемония по връчване на 

награди  в  Йордания,  ви  докладвам  вх.  №  ЦИК-07-132-10  от 

25.10.2017  г. 

Колеги,  поканили  са  ме  да  бъда  говорител  в  една  от 

панелните  дискусии  по  програмата.  Информирам  ви  в  момента. 

Очакваме програмата и в момента, в който програмата дойде и вие 

ме  упълномощите  да  говоря,  ще  направя  презентация,  която  ще 

представя на вашето внимание за предварително одобрение. 

Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз също няма да 

бъда  по-пространна.  Ще  ви  помоля  в  моята  папка  да  видите 

изключително  важната  докладна,  с  която  ще  моля  всички  да  се 

запознаят,  с  вх.  № ЦИК-09-195 от 25.10.2017  г.  на директора на 
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Дирекция „Администрация“. Това е, което много отдавна трябваше 

да се случи. Ще ви моля да се запознаете,  за да може в някое от 

следващите заседания да ви го докладвам подробно, след като сте го 

видели  за  попълване  на  свободните  щатни  бройки,  което  вече  е 

изключително дошло на дневен ред. Даже е закъсняло. Което съвсем 

не значи, че това е упрек към администрацията. Напротив, съвсем 

друго нещо казвам. 

Моля  ви  да  се  запознаете  и  вече  от  вторник  нататък,  по 

решение на комисията ще решим кога да го разгледаме. Благодаря 

ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  31  октомври 

2017 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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