ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 594
На 21 декември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за обявяване на народен представител.
Докладва: Йорданка Ганчева
1.а. Предложение до Президента за насрочване на частичен
избор.
Докладват: Метин Сюлейман, Йорданка
Ганчева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Румяна
Сидерова
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов, Кристина
Стефанова, Георги Баханов
4. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Владимир Пенев,
Севинч Солакова, Ивайло Ивков, Румяна
Сидерова
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4.а. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Мария Бойкинова
5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Катя Иванова и
Камелия Нейкова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
уважаеми колеги! В залата сме 13 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 21 декември 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Проект на решение за обявяване на народен представител с
докладчик госпожа Ганчева; т. 2. Доклади относно искания за
отваряне на запечатани помещения с докладчик господин Арнаудов;
т. 3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК с докладчици господин Арнаудов и госпожа Стефанова; т. 4.
Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Грозева,
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госпожа Матева, господин Панев, госпожа Солакова и аз; и т. 5.
Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви дневен ред? – Първи беше господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка „Постановления на прокуратури“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да бъде в
„Писма“, за да не правим нова точка. Добре, включвам ви, господин
Арнаудов.
Следващ беше господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател,
предлагам нова точка в дневния ред: „Предложение до Президента
за насрочване на частичен избор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 1.а., записах.
Следваща беше госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В „Отваряне на помещения“ и в
„Писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви?
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, след т. 1 ще направим един от докладите по т. 4 и ще
върнем към т. 1.а.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,
предлагам нова точка – „Доклади по постановления на
прокуратури“, тъй като постановлението е за прекратяване и има 7дневен срок. Считам, че следва да го разгледаме днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Арнаудов, в такъв случай ще направим нова точка 4.а. Доклади по
постановления на прокуратури с докладчици господин Арнаудов,
господин Баханов и госпожа Бойкинова. Записах.
Други? – Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение за обявяване на народен
представител.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-02-72 от 20 декември 2017 г., като това е писмо от председателя
на Народното събрание. С него приложено са ни изпратили Решение
на Народното събрание, прието на 20 декември 2017 г., с което са
прекратени пълномощията на народния представител Ивайло
Любенов Константинов, избран от листата на ПП „ГЕРБ“ в Десети
изборен район – Кюстендилски, на изборите за народни
представители в 44-то Народно събрание, предвид което ни молят да
обявим следващия за народен представител от този изборен район от
листата на съответната политическа партия.
Като свързан доклад ви докладвам разпределеното ми
заявление от Виктор Томов Янев, с вх. № НС-10-159 от 20 декември
2017 г., с което той заявява и декларира, че не желае да бъде избран
за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в
Десети изборен район – Кюстендилски.
Колеги, след извършена справка в нашите регистри
установих, че народният председател с прекратени пълномощия
Ивайло Любенов Константинов е втори по ред в Списък „А“.
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Следващият в Списък „Б“ под № 3 е Виктор Томов Янев, за когото
ви докладвах заявлението за отказ. И четвърти в Списък „Б“ е
госпожа Радослава Пламен Чеканска.
Съобразявайки практиката на Централната избирателна
комисия, съм ви предложила два проекта за решение, които са в
папката с моите инициали.
С първия проект на решение съм предложила да не обявим за
народен представител Виктор Томов Янев – кандидат за народен
представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Десети
изборен район – Кюстендилски, като съм описала фактическата
обстановка: постъпилото писмо, заявлението с което се депозира
отказът. В случай че приемем този проект на решение, е и вторият
проект за решение, с който да обявим следващата в листата –
госпожа Радослава Чеканска.
И съответно предложила съм и писмо до „Държавен
вестник“, което е традиционното. Няма проект на писмо, но ще бъде
изготвен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли някакви забележки?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво точно е заявлението?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Заявлението е: „Заявявам и
декларирам, че не желая да бъда обявяван за избран за народен
представител от листата на ПП „ГЕРБ“. Аналогично на всички
заявления, които са били досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари? – Не виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване първото
решение по заявлението за отказ да бъде обявен.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение № 4935-НС.
Колеги, сега подлагам на гласуване втория ни предложен
проект на решение – за обявяване на Радослава Пламен Чеканска за
народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение № 4936-НС.
И подлагам на гласуване писмата до председателя на
Народното събрание и до „Държавен вестник“.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, както говорихме преди заседанието, давам
думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, става дума за зануляване на
валутната каса.
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На 20 декември 2017 г. в БНБ са внесени всички налични
валутни средства: 325 евро и 102 долара, които са 791,31 лв. Затова
да се обърнем до Министерството на финансите и да поискаме да
сторнира оборотите на Централната избирателна комисия с цел
зануляване на касата с посочване на тази сума, която е левовата
равностойност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към:
1.а. Предложение до Президента за насрочване на
частичен избор.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, на предходно
заседание ви докладвах уведомление с вх. № МИ-15-414 от 7
декември 2017 г. Това е уведомление от Общинската избирателна
комисия – Омуртаг, с което ни уведомяват, че с Решение № 341 от 4
декември 2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са
прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство с.
Кестеново, община Омуртаг, област Търговище. Към уведомлението
бяха приложили протокол от проведеното заседание, решението на
общинската избирателна комисия, както и уведомление от кмета на
община Омуртаг, ведно с присъда № 65 от 4 юли 2016 г.,
постановена по наказателно дело № 50 по описа на Районен съд –
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Омуртаг, за 2016 г., както и Решение № 82 по наказателно дело №
106 по описа на Търговищкия окръжен съд за 2017 г.
Във връзка с това уведомление поискахме информация от ГД
„ГРАО“ за броя на населението на кметство Кестеново, община
Омуртаг, област Търговище
към датата на прекратяване на
пълномощията на кмета, а именно 4 декември 2017 г. Към
настоящия момент все още официалното писмо не сме го получили.
То е изготвено, обадиха ни се и по телефона, че населението е 380
души. Това е видно също и от таблицата за броя на населението,
която поддържа ГД „ГРАО“ на тяхната интернет страница, поради
което, уважаеми колеги, аз предлагам да приемем решение, с което
на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да предложим на
президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище,
като в мотивната част посочим всичко това, което докладвах досега.
В този смисъл съм подготвил и проект на решение, който е в
моята папка за днешното заседание под № 4908. Очакваме в
днешния работен ден да получим и официалното писмо, което в
мотивната част ще го посочим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4937-МИ.
И колеги, сега подлагам на гласуване изпращане на
стандартното писмо до президента.
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Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
По подобен доклад, заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
преписка, която е докладвана от мен и от госпожа Грозева, с вх. №
МИ-15-416.1 от 14 декември 2017 г. Това е във връзка с писмо,
получено от Общинската избирателна комисия – Долен Чифлик,
област Варна, за прекратени пълномощия на кмет на кметство Нова
Шипка. Знаете, че ние изпратихме писмо до ГД „ГРАО“ за справка
за броя на населението на това кметство. Все още не се е върнало
писмото. И също така ме упълномощихте да се свържа с
председателя на ОИК за окомплектоване на преписката, защото не
бяха я окомплектовали.
Видно от пристигналите документи, е извършена справка от
Общинската избирателна комисия – Долен Чифлик, от която става
ясно, че във връзка с искането за предоставяне на информация
затова дали с. Нова Шипка ще отговаря на изискванията по чл. 16, т.
1 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, ги уведомяват, че по данни на ГД „ГРАО“ в
МРРБ към 7 декември 2017 г. регистрираните по постоянен адрес в
селото са 219 души. Подписано е от кмета на община Долен Чифлик
госпожа Красимира Атанасова, предвид което ви предлагам,
въпреки че не се е върнал официалният отговор, да изпратим
стандартното писмо до кмета на общината и до Общинската
избирателна комисия – Долен Чифлик.
Не са налице основанията да правим предложение за избори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с втора точка от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от кмета на община Димитровград, постъпило в ЦИК с вх. № НС-06183 от 19.12.2017 г. Докладвам ви го за сведение.
Става въпрос за отваряне на запечатано помещение, в което
се съхраняват изборни книжа от произведените избори за народни
представители през 2014 г. С това писмо кметът ни изпраща своя
заповед за съставяне на комисия, протокола на комисията, писмо до
началника на отдел „Държавен архив“ – Хасково, за унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение и акт за
унищожаване на тези документи, одобрен от „Държавен архив“ –
Хасково.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-14-60
от 20 декември 2017 г. е постъпило искане от кмета на община
Кубрат за отваряне на помещенията от 1 до 5 в общинската сграда,
които са запечатани и в които се съхраняват изборни книжа от
всички произвеждани избори на територията на общината, с цел да
бъдат преместени в друга сграда, тъй като се подготвя строителство
на нова сграда за администрацията и за архив.
Предлагам да им дадем това разрешение. Всеки един момент
по имейла ще пристигне изброяването на изборите, за които се
отнасят тези книжа, и аз ще ги попълня. Не са всички избори, а ще
бъде конкретно за местните, за президентските. Нека сега да
приемем писмото с тази уговорка, че ще допълня от кои избори се
съхраняват книжата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Ще изчакаме писмото, за да можем да подложим на гласуване
и да дадем номер и индекс. Отбелязвам и в момента, в който
пристигне писмото, ще върнем доклада.

Преминаваме към разглеждането на точка трета:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане
за изплащане на възнаграждение от ОИК – Свиленград, на
основание наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. Искането е
постъпило в ЦИК с вх. № МИ-27-219 от 18.12.2017 г. Става въпрос
за проведено заседание на ОИК – Свиленград на 11.12.2017 г. за
взимане на решение за утвърждаване на Списък „А“ и Списък „Б“ от
изборите за общински съветници, произведени на 25.10.2015 г.
Към това искане е представено копие от протокол № 54 на
ОИК – Свиленград от заседанието, копие от приетото за обявяване
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Решение № 215-МИ/НР от същата дата, както и копие на списък с
личните подписи на членовете на ОИК – Свиленград.
Изготвена е счетоводна справка. Наличен е контролен лист за
поемане на задължението. Обявили са списъците на своята интернет
страница. Предлагам да им бъде изплатено възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Стефанова – заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-218 от 18 декември 2017 г.
е получено искане за изплащане на възнаграждение на общинската
избирателна комисия – Нова Загора, на основание Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, за проведено дежурство от председателя
на 12 декември 2017 г. и проведено заседание на 13 декември 2017
г. На 12 декември дежурството е било за подготовка на заседанието.
Заседанието е проведено във връзка с наше Решение № 4922МИ от 30.11.2017 г. за утвърждаване на Списък „А“ и Списък „Б“ на
кандидатите за общински съветници от партиите и коалициите,
участвали в местните избори през 2015 г. Към искането е приложен
Протокол № 2 от заседанието. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове. Дежурството е било
проведено от председателя.
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Има налични контролен лист и счетоводна справка за размера
на възнагражденията. Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Стефанова.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Първа е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.
Колеги, аз ще бъда кратка. Моля да влезете в моята папка от
днешна дата. Там е качена една фактура, както виждате. Предлагам
ви да я утвърдим. Това е фактурата от коледното ни тържество на
стойност 2600 лв. Предлагам ви средствата да бъдат предвидени от §
10.00 – Бюджетни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, връщаме към предходната точка:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Извинявам се, че се налага връщане към предходната точка,
но тази преписка ми беше внесена в заседанието и затова мисля, че
трябва да я докладвам с оглед на предстоящите коледни и
новогодишни празници.
Вх. № МИ-27-9(1) от 20.12.2017 г. – писмо с изходящ номер
от 12.12.2017 от общинската избирателна комисия в Хаджидимово.
Изпратено е по имейла, не е подписано. Пише, че следват
оригинални документи по куриер.
Уважаеми колеги, става въпрос и колегите от ОИК –
Хаджидимово ни информират, че за период от август-септемвридекември 2016
г. и януари 2017
г. не са им изплатени
възнаграждения за проведени заседания и дежурства. Говорим за
период от преди една година.
След направена справка в деловодството се установи, че
имаме решения на Централната избирателна комисия, с които им
одобряваме изплащането на исканите възнаграждения за посочените
периоди, като тези писма са изпратени до ОИК – Хаджидимово, и до
кмета на община Хаджидимово Людмил Терзиев. Явно
комуникацията там някъде се губи – между общинската избирателна
комисия и община Хаджидимово. Единият вариант е в община
Хаджидимово да не са получили това наше писмо. Другият вариант
е общинската избирателна комисия да им напомни, ако е при тях, за
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да могат да изпратят в Централната избирателна комисия
необходимите документи и ведомости и да бъдат изплатени тези
възнаграждения.
Направих справка и в счетоводството. Няма постъпили
такива искания, ведомости и други документи от община
Хаджидимово, които трябва да придружават едно искане и затова не
са изплатени тези възнаграждения. Направих опит да се свържа по
телефона с председателя на общинската избирателна комисия –
Хаджидимово, Даниела Банева, за да й обясня какъв е редът и че
причината не е в Централната избирателна комисия. Не можах да се
свържа.
Другият вариант е да изпратим писмо до колегите от ОИК –
Хаджидимово, с което да ги информираме, че община Хаджидимово
трябва да предприеме необходимите действия, а именно изпращайки
нужните документи в Централната избирателна комисия, и едва след
това ще бъде наредено да бъдат изплатени тези средства. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване писмо до кмета на община
Хаджидимово и до общинската избирателна комисия.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме с:
4. Доклади по писма.
Докладчик е госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колеги,
вчера
помолих
администрацията по имейлите да изпратят преписки, които са
докладвани от мен и от госпожа Сидерова, и са във връзка с
реформата на изборното законодателство и обсъжданията, които
текат в Работна група „Общи въпроси“. Те са докладвани за
сведение и запознаване. По мое мнение ние не трябва да изразяваме
становище към момента, да приемем информацията за сведение и за
съобразяване при следващи наши позиции. Така че, ако някой друг
колега, има друго становище…
Докладвам вх. № ЦИК-00-800 от 20 декември 2017 г. Това е
имейл, препратен от госпожа Манолова до Централната избирателна
комисия и от Държавната агенция „Електронно управление“, като
съдържа информация и обективирана молба колегите, които ще са в
отпуска до 2 януари, да си предадат отчетите за извършената работа
през м. декември 2017 г. до 22 декември. За всички останали срокът
е до 2 януари 2018 г. Аз резолирах до госпожа Манолова и до
госпожа Тихолова да се предприемат необходимите действия без
значение на отпуските, за да приключим. И доколкото знам, това е
на доклад от госпожа Солакова. Така че това ви го докладвам само
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-00-713/4 от 19 декември 2017 г., което е на доклад на
колегата Нейкова. То се намира във вътрешната мрежа в папка
„Покани“. Това е покана от „ЗОП Тренингс“ за семинар във връзка с
новия Европейски регламент за защита на личните данни.
Предложението на колегата Нейкова е да ви го докладвам за
сведение, тъй като тя се е информирала от интернет страницата на
Комисията за защита на личните данни, че не са оторизирали никоя
институция да провежда обучение и семинари по този регламент.
Предложението е да остане за сведение, а пък когато самата
Комисия за защита на личните данни организира семинар, тогава
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вече да се включим и ние като администратор на лични данни. Ако
някой все пак желае да участва в този семинар, да се заяви при
госпожа Красимира Манолова.
За сведение.
Докладвам ви също така току-що разпределено ми писмо –
становище, получено в ЦИК с вх. № ЦИК-00-802 от 21 декември
2017 г. от омбудсмана на Република България. То е в папката с
моите инициали. Ще ви моля да се запознаете с него – току-що
пристигна.
Госпожа Мая Манолова изразява становището си по
проведените симулации в предходната седмица и аз ще предложа –
сега нямаме време да обсъдим детайлно отговор, но въпреки всичко
моето лично мнение е, че би следвало да отговорим на госпожа
Манолова, тъй като ние я поканихме на симулациите, които
Централната избирателна комисия организира. Доколкото имам
сведение, тя изпрати двама свои представители, които считам, че
може би превратно са й представили ситуацията, която беше на тези
симулации, тъй като тя е изразила становище, че симулацията е само
имитация.
След което мисля, че Държавната агенция „Електронно
управление“ също беше поканила омбудсмана – ще го проверя
изрично. Но доколкото аз не съм видяла представител на
омбудсмана на тези симулации, организирани от Държавната
агенция, ще проверим специално дали е имало представител и там. И
смятам да й разясним някои детайли по прилагането на § 145 в
отговор на нейното становище, но това да бъде в следващото
заседание, което ще проведем, тъй като нищо не налага сега, преди
Коледа, да изпращаме отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Към днешна дата
казвате, че е за сведение и запознавате.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз много благодаря на колегата
Матева за подробния доклад. Безкрайно уважавам мнението й.
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Аз лично още не съм се запознала детайлно с писмото, чета
го за първи път, но за размисъл за след това ми се струва, че не
следва да отговаряме. Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нашето становище да бъде изпратено
до медиите.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, не знаех, че е в
медиите. Тогава оттеглям. Извинявайте, не знаех, че е в медиите.
Оттеглям предните си приказки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз считам не само че
трябва да отговорим, а по същия начин, където е публикувано това
писмо или становище на омбудсмана, Централната избирателна
комисия да предприеме действия нашето становище или отговор,
както и да го кръстим, да бъде изпратено до същите медии с това
становище на омбудсмана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това променя ситуацията. Ако това
становище е публикувано… (Реплики.) Моето мнение е, че следва да
се отговори незабавно, ако това становище е публикувано в медиите.
Това е забавяне. Иначе приемам съображенията на докладчика, но
това е съвсем различна ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, нека да изчерпим дневния си ред. Разбира се, можем след
това в почивка да обсъдим този въпрос и да продължим.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-04-02-83 от 7 декември 2017 г., получено от Столична дирекция
на вътрешните работи, отдел „Разследване“. С това писмо е
поискана от нас информация за трите имена на членове на
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секционни избирателни комисии от 24. РИК и 25. РИК във връзка с
изборите, произведени на 26 март 2017 г., за конкретни секционни
комисии на територията на район „Възраждане“, район „Оборище“ и
район „Надежда“, както и да се предостави информация къде се
намират оригиналите на избирателните списъци на горепосочените
четири избирателни секции.
В днешно заседание в папка с моите инициали е публикуван
проект на писмо, с което да предоставим поисканата информация.
Предлагам да посочим решенията, с които съответните районни
избирателни комисии са назначили съставите на секционните
избирателни комисии за съответните райони, както и номерата на
решенията, с които са извършени промени в състава на конкретните
секционни избирателни комисии; да посочим информация къде тези
решения са достъпни, тъй като те са публикувани и са достъпни на
нашата интернет страница; да посочим имената на съставите такива
каквито са били в изборния ден, както и да предоставим информация
къде се съхраняват избирателните списъци, както и документацията
на съответните районни избирателни комисии.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да има едно изречение,
в което да обясним, че относно съставите на секционните
избирателни комисии трябва да потърсят информация от областните
управители, където се съхранява архивът на районната избирателна
комисия. Защото там са назначаванията с всичките данни. Иначе от
сайта ще си вземат само имена, но някъде са вписани с две, някъде
второто име само със съкращение на буква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В духа на предложението на колегата
Сидерова, ако искате просто да посочим, че компетентността за
назначаването на секционните избирателни комисии е на
съответната районна избирателна комисия, и че документацията на
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районната избирателна комисия се съхранява в съответната областна
администрация, а списъците – в съответната община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад Докладна
записка на госпожа Красимира Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“, която докладвах и на предходното заседание. Тя е
с вх. № ЦИК-09-232 от 18 декември 2017 г. Касае се за
документацията за обществената поръчка с предмет „Предоставяне
на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за
нуждите на Централната избирателна комисия“.
Както знаете, колеги, договорът ни, по който за момента се
осигурява тази услуга, изтича на 1 януари 2018 г., поради което и
съобразно одобрения вече план-график за обществени поръчки, е
необходимо още в началото на следващата година да стартират
съответните дейности по обявяването и провеждането на такава
обществена поръчка.
На предишно заседание ви докладвах докладната записка с
оглед възможността всички колеги да се запознаем с предложеното
съдържание на обявата и документацията, както и на договора, по
който да бъде изпълнявана тази услуга и който е част от
документацията.
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Предложението, което е постъпило, е по отношение на
общата прогнозна стойност на поръчката да бъде до 70 000 лв. Във
връзка с това припомням, че съобразно справката, приложена към
предходна докладна записка, която беше с предмет „Одобряване
графика на обществените поръчки за следващата година“, е видно,
че за периода от м. декември 2016 г. до м. ноември 2017 г. общият
размер на предоставените услуги е 37 040,30 лв.
Във връзка с това аз предлагам да намалим горния праг на
общата прогнозна стойност на поръчката, като моето предложение е
този праг да бъда 50 000 лв. Това е мое предложение за промяна във
връзка с така постъпилото предложение по докладната.
Видно е и в договора има предложения за промени по
отношение отпадането на една неустойка и включването на друга.
Също така има едно предложение за промяна в самото решение,
което да вземем за откриването на възлагането на обществена
поръчка накрая, т.е. отговорното длъжностно лице, което ще
осъществява дейностите организационно-технически във връзка с
провеждането на тази поръчка, не само да приема документите, а и
да съхранява документите за участие.
Предлагам да одобрим така представената документация и да
вземем решение за откриване възлагането на обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3,
предложение първо, т. 2 във връзка с чл. 186 – 195 от ЗОП с предмет
„Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с
ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия“; да
определим като длъжностно лице от Централната избирателна
комисия по отношение на тази обществена поръчка юрисконсулта
ни Милена Радославова, както и да я упълномощим да публикува
електронни документи в Агенцията за обществени поръчки. Знаете,
че главният ни юрисконсулт господин Желязков, който по принцип
осъществява тези дейности, по обективни причини няма да е в
състояние да го прави.
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Юрисконсулт Милена Радослава притежава квалифициран
електронен подпис, който следва просто да се регистрира в
Агенцията за обществени поръчки, за да може да осъществява тези
дейности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Само един въпрос имам, господин Пенев. Тъй като
администрацията ни като цяло е запозната включително и с
финансовия въпрос на обявяване на поръчки до максималната
стойност и какви проблеми беше на път да ни създаде това, и
въпреки това администрацията е предложила да бъде до 70 000 лв.,
има ли тя мотиви да го направи или не са ви споделили?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не, в предварителния план-график са
посочени минимална и максимална стойност. Просто са предложили
този размер с идеята да се обсъжда неговата съобразеност с нуждите
на Централната избирателна комисия при обсъждането в
заседанието на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Аз подкрепям вашето предложение за 50 000 лв.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобрението на тези
документация заедно с двете корекции, които господин Пенев
предложи, а именно относно тавана на плащането и относно
съхранението на документацията.
Колеги, гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение за
откриване на процедурата.
Режим на гласуване.

23
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).
Това е Решение № 4938.
И колеги, упълномощаване на Милена Радославова да
регистрира в АОП и да подготви документацията, която да се
обявим там.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – 2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Солакова - заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09236 от 21.12.2017 г. С докладната записка на госпожа Манолова са
представени месечните отчети на Красимира Манолова и Веселина
Тихолова, определени от страна на Централната избирателна
комисия за координатор и за експерт ИКТ в проекта на Държавната
агенция „Електронно управление“. Предлагам да бъдат одобрени
месечните отчети и да бъдат изпратени в Агенцията на ръководителя
на проекта за приемане на работата им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви Докладна
записка с вх. № ЦИК-09-238 от 21 декември 2017 г. за извършване
на промени по бюджета на Централната избирателна комисия.
Предложени са две промени и са изготвени два проекта на писма до
министъра на финансите.
В първата част става дума за трансферите към общините със
средствата, които са изплатени за възнаграждения за дежурства и
заседания по одобрени от Централната избирателна комисия. На
основание чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси се
предлага да упълномощим председателя да извърши съответните
корекции по бюджета, за което да бъде уведомен министърът на
финансите. В тази част ще предложа упълномощаване за одобряване
и изпращане на писмо за уведомление на министъра за извършената
корекция.
Във втората част става въпрос за европейските средства в
изпълнение на проект от Държавна агенция „Електронно
управление“, по който проект Централната избирателна комисия е
партньор. Тук на основание чл. 110, ал. 6 от Закона за публичните
финанси предлагаме на министъра на финансите да извърши
промяна по бюджета на Централната избирателна комисия за 2017 г.
по отношение на показател „Персонал“ – 1246 лв. За месеците
ноември и декември това са изплатените възнаграждения по проект
на Държавната агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още една докладна записка с
вх. № ЦИК-09-234 от 20 декември 2017 г. – за осигуряване за
лекарствени средства за служебни цели. Към докладната записка
има актуализиран опис на лекарства и превързочни материали от
ръководителя на Службата по трудова медицина.
Колеги, предлага се да бъдат закупени 2 бр. аптечки и
посочените в описа превързочни материали и лекарства, както и
съвременни лекарствени средства извън описа за спешни нужди,
възникнали на работното място при грипни, простудни заболявания
и т.н., на стойност до 260 лв., с които да бъде занулена касата на
Централната избирателна комисия към 31 декември 2017 г.
Колеги, виждате този списък. Нямаме допълнително
посочените, но най-вероятно в администрацията има яснота. Във
връзка с това се предлага да се приеме протоколно решение за
закупуването на 2 бр. аптечки, лекарства и превързочни материали,
като за целта се използва остатъкът от финансовите средства на
ЦИК, налични в касата към 21 декември 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви още една
Докладна записка с вх. № ЦИК-09-24-1 – необходимост от корекция
в определените разходи за представителни цели. С наше протоколно
решение от 3 февруари 2017 г. сме определили размер 45 000 лв., но
с оглед на възникналите допълнително потребности през
бюджетната година в размер до 3000 лв., се предлага комисията да
одобри допълнителни разходи за 2017 г. в размер на 3000 лв.
Предлагам да приемем протоколно решение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № ЦИК-09-237 от 21
декември 2017 г. Относно годишната инвентаризация се предлага да
се одобри предложението комисия в състав: председател – Ганка
Герасимова, и членове: Жасмина Пеовска и Милена Радославова;
резервни членове Веселина Тихолова и Лилия Богданова, да
извършат годишната инвентаризация в периода от 28 декември 2017
г. до 27 януари 2018 г. Инвентаризация на активите, пасивите и
разчетите на ЦИК към 31 декември 2017 г., с изключение на
дълготрайните материални активи.
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Предлагам да одобрим направеното предложение и да
упълномощим председателя да издаде заповед в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предния път ви докладвах
едно писмо от „О’Кей Супертранс“ АД. Във връзка с техния
годишен финансов отчет ни помолиха да потвърдим сума, която е
дължима от страна на Централната избирателна комисия. Изготвен е
проект на писмо въз основа на извършена проверка в
счетоводството. В отговор на тяхната молба да потвърдим, че към 30
ноември 2017 г. Централната избирателна комисия има задължение
към „О’Кей Супертранс“ АД по фактура със съответен номер от дата
27 ноември 2017 г. в размер на 4023.23 лв. И да уточним, че сумата е
преведена по банков път на 12.12.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение на Централната
избирателна комисия докладвам в № ЦИК-04-55 от 20 декември
2017 г. Писмо от министъра на финансите с приложени указания за
приоритетни цели и области за одитиране и планиране на
дейностите по вътрешен одит за 2018 г. И да се предостави на
госпожа Манолова за запознаване и на администрацията, най-вече
звено „Счетоводство“.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-801 от 20 декември 2017 г.
Писмото е от заместник-председателя на ЦКС във връзка с
проявения от нас интерес към сградата на „Раковска“ № 99 и
извършен оглед както от наша страна, така и от експерти от
ведомства, имащи отношение към осигуряването на сигурност на
сградата, в която ще се помещава Централната избирателна комисия.
Ние междувременно бяхме поискали от тях информация за наемна
цена.
Колеги, виждате какво писмо се получили. Аз бих ви
предложила с оглед на писмата, които получаваме от експертите, но
все още не сме попълнили цялата таблица с присъствалите експерти.
Не са ни предоставили всички своите становища, но в началото на
следващата година предполагам, че това ще се случи. Най-вероятно
ще отговорим, че вече не проявяваме интерес към сградата с оглед
на предоставените експертни становища от ведомствата, които ще
посочим.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам една
много стара преписка на вниманието на Централната избирателна
комисия. С Докладна записка № ЦИК-09-118 от 30 юни 2017 г.
госпожа Манолова ни беше представила проекти на счетоводна
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политика и Вътрешни правила на реда за съставяне и движение на
счетоводните документи, изготвени от госпожа Грозданова като
главен счетоводител на Централната избирателна комисия.
След назначаването на госпожа Герасимова за изпълняващ
длъжността главен счетоводител, тези документи се актуализират и
се преработват. Явно обемът на работа не позволи до края на
годината те да бъдат представени на вниманието на Централната
избирателна комисия, но с оглед на това, че има една
проектодокументация, която все пак е изготвена, предлагам да
приемем със срок до 15 февруари 2018 г. проектите на Счетоводна
политика, Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на
счетоводните документи, да бъдат представени на вниманието на
Централната избирателна комисия актуализирани, преработени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включително и
оценката по СФУК.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка има
едно писмо – бланка. Свързано е със списъците Част ІІ за гласуване
в изборите за Европейски парламент, тъй като при нас ние имахме
информация само за имената на гражданите, без да са разбити по
общини и нямаме декларации. Получили сме от ГД „ГРАО“ в кои
общини е имало такива лица само като бройка.
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Предлагам да изпратим това писмо с този текст до тези
общини, ако вече не са ни пращали по силата, че е имало и в
местните избори, за да си съберем декларациите по чл. 408.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова. (Реплики.)
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, добре, но не знам колко са
общините. Да не започнем сега да получаваме искания за отваряне
на помещения, както имаме такива в тази връзка. Дали в писмото да
не им укажем – ние това сме го правили в определени случаи по
време на избори, че биха могли за тази цел да отворят помещенията,
като съответно след това ни изпратят протоколите от отварянето и
заповедта на кмета, за да не се и проточи: сега ще получат писмото,
после ще направят искания, после ние трябва да взимаме решения и
т.н. По принцип в тези общини, където се съхраняват в архивните
помещения, да могат да имат достъп с тази цел конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по това предложение? – Не виждам коментари.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване това писмо
заедно с допълнението, направено от господин Цачев.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-07-205 и с
поредни входящи номера 1, 2, 3, 4, 5 – едното е превод. Това е
молбата към нас от господин Душан Вучко – директор на дирекция в
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Държавната избирателна комисия – Република Словения. Да му
изпратим отговор.
„Ще бъда благодарен за помощта ви. Бих искал да знам дали
във вашата държава плащате някакви компенсации – такса за
ползване или наем – на собствениците или на ползватели на
избирателни секции, които се използват и ако това е така, какъв е
размерът на компенсацията?“
Виждате отговора на писмото. Обяснила съм, че това е
задължение на кметовете на общините да осигурят и оборудват
помещенията, че се плаща там където трябва, но съответната община
си определя. Няма законово определен размер на възнаграждения. А
за гласуването извън страната осигуряването е вменено на
ръководителите на дипломатическите и консулски представителства.
Там различен режим също при уговорка: някъде с плаща наем,
някъде се плащат само режийни разноски. Такава е практиката,
която на нас ни е известна във връзка с произвеждане на изборите
извън страната.
Другите няколко номера, които ви цитирах, това са
отговорите, които са били пристигнали към господин Вучко от
Обединеното Кралство, Молдова, Русия, Брюксел… Като ги
прегледах – горе-долу с това, което учих английски, същите са
отговорите като при нас. Но те са всъщност само за сведение, тъй
като от тях не зависи нашият отговор. (Реплики.)
Ако искате, ще добавя едно изречение, че там където има
възможност, секциите са в училища. По принцип са в общински
сгради. Не е задължително да са в училища. Не навсякъде има
училища. Ще добавя и още едно изречение: училища, детски
градини или други държавни или общински помещения, а когато
няма такива – по договаряне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване отговора.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, това гласуване включва разбира се и превода на
английски език, за да изпратим отговора на английски.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ще ви докладвам наведнъж
получените писма с вх. №№ ЕП-06-81, ЕП-06-82, ЕП-06-83, ЕП-0684, ЕП-06-85, ЕП-06-86, ЕП-06-87, ЕП-06-88 от общините Елхово,
Трявна, Сухиндол, Габрово, Стралджа, област Ямбол, Хасково,
Тополовград, Ябланица и Варна – район „Одесос“ с изпратените
декларации по чл. 408 и чл. 459 от Изборния кодекс.
Това е за сведение.

Колеги, връщаме се към точка втора:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладите на госпожа Сидерова са готови. След това ще
продължим с т. 4.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Първият проект е с № 4910 – искане
от кмета на Столична община за отваряне на помещение в Район
„Панчарево“ във връзка с извършване на експертиза и обработване
при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд
и свързаните с него подзаконови нормативни актове, на книжата от
изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014
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г. и предаването им на „Държавен архив“. Знаете, че след
предсрочни избори също в 6-месечен срок се архивират книжата.
Виждате проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4939-НС.
И продължете със следващия проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение е с №
4913. Това е проект на решение за отваряне на помещения на
територията на община Кубрат, което ви докладвах в началото на
заседанието. По време на заседанието пристигна по имейла
уточнение от кои избори се съхраняват книжа в тези пет помещения.
Това са именно изборите за Европейски парламент от м. май 2014 г.,
изборите за национален референдум, изборите за кмет на кметство –
Мъдрево – те са частични на 5 юни 2016 г., за президент и
вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 13.06. и
13 ноември 2016 г., частичен избор за кмет на община Кубрат на 18
февруари – първи тур, и втори тур на 26 февруари, и избори за
Народно събрание от 26 март т.г.
Предложила съм ви проект за решение, виждате го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
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Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4940.

Продължаваме с точка четвърта:
4. Доклади по писма.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ПВР- 06-196 от 19.12.2017 г.
Докладвам за сведение писмо от община „Родопи“, област Пловдив,
че във връзка с наше Решение № 4727-ПВР/НС са отворили
съответните помещения, визирани в това решение. Прилагат
протокол, заповед, акт за унищожаване, работен опис, писмо до
„Държавен архив“, писмо от „Държавен архив“, приемопредавателен протокол и протокол за унищожаване на хартия
архиви с изтекъл срок на съхранение. Заверени са документите.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, преминаваме към разглеждането на следващата
точка:
4.а. Доклади по постановления на прокуратури.
Първи докладчик е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви постановление
на Районна прокуратура – Трън, с вх. № ЧМИ-09-5 от 20.12.2017 г.
Това постановление е по преписка № 397 от 2017 г. Преписката е
образувана по писмо с изх. № ЧМИ-09-4 от 27.10.2017 г. на ЦИК, в
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което се сочи за установено нарушение на правилата на Изборния
кодекс при проведените на 8 и на 15 октомври 2017 г. частични
избори за кмет от лице, дописано под черта под № 599. Твърди се
нарушение, че лицето е без избирателни права поради липса на
адресна регистрация – евентуално престъпление по чл. 167, ал. 1 от
Наказателния кодекс.
При извършена проверка от органите на МВР – Трън, се
установява следното: Лицето има постоянен адрес в гр. Перник и
настоящ адрес в с. Баня, община Трън. На 8.10.2017 г. на
произведените частични избори за кмет на община Трън лицето
придружава баща си за гласуване в Четвърта избирателна секция.
Поискала да гласува и тя, като представила на избирателната
комисия валидно удостоверение за настоящ адрес от община Трън.
Попълнила декларация на избирател, вписана в допълнителните
страници на избирателния списък в изборния ден – Приложение №
74-МИ. След което била допусната от секционната комисия до
гласуване, като била вписана под чертата в избирателния списък под
№ 599, след което упражнила и правото си на глас.
В конкретния случай няма достатъчно данни от обективна и
субективна страна за извършено престъпление. Лицето е било
регистрирано по настоящ адрес повече от шест месеца преди датата
на провеждане на избора, следователно е притежавало избирателни
права за конкретния избор. Няма данни да е гласувало и на друго
място, с което да е осъществило упражняване на избирателно право
два или повече пъти. Били са спазени необходимите процедурни
изисквания, представила е валидно удостоверение за настоящ адрес,
попълнила е декларация на избирател, вписана е в допълнителните
страници на избирателния списък в изборния ден и е била допусната
до избор. Няма достатъчно данни, от които да се обективира извод,
че лицето е упражнило избирателно право без да има право на това
или е упражнило избирателното си право два или повече пъти при
един и същ избор.
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Ето защо прокурорът отказва да образува досъдебно
производство и прекратява преписката по описа на Районна
прокуратура – гр. Трън. Постановлението подлежи на обжалване
пред Окръжна прокуратура – Перник. И ни изпращат копие от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мене до включване в
избирателния списък по настоящ адрес не възникват избирателни
права за този избор, тъй като става дума за избори за общински
съветници и кметове. Нейният постоянен адрес на територията на
коя община е?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Перник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже се запознах с постановлението
на прокуратурата, според мен наблюдаващият прокурор не разбира
изискването на Изборния кодекс, че когато лице има регистриран
настоящ адрес и желае да гласува по настоящия си адрес, би
следвало да подаде заявление в указания от закона срок, за да бъде
включено в избирателния списък и едва тогава ще възникнат
избирателните му права.
С това пояснение предлагам да го обжалваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата постъпи предложение за обжалване със съответните
мотиви.
Други изказвания? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-
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Сидерова, Цветозар Томов), против – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман).
Предложението се приема.
Господин Чаушев вдигна ръка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да говоря за регулизъм и
блюстители строги на строги нрави и да разглеждам нещата само от
обективната страна на едно деяние. Едно деяние, както имаме
купища такива постановления! Не може да обжалваме само по
отношение само на някакво правонарушение. Има и субективна
страна на деянието и това деяние иска умисъл – изрична умисъл.
Пак минаваме в една спирала. Пак ще ни го върнат. Пак отново
административен разход на енергия само ей така.
Не считам, че имаме достатъчно данни дори и така да е по
отношение на субективния смисъл, поради което няма смисъл
отново да обжалваме този тип постановления и да влизаме в
поредни спирали. (Реплики.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми
колеги, имаме по дневен ред господин Баханов и госпожа
Бойкинова.
Заповядайте, господин Баханов. (Реплики.)
Извинете – заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз вземам повод от
обсъжданията, които направихме при това решение. Ще ви
предложа да обсъдим евентуално в анализа, който ще изпратим на
Народното събрание, да направим предложение във връзка с
евентуални изменения на Наказателния кодекс в частта, в която се
приема за престъпление, когато се гласува в нарушение на
избирателните права, за да може в крайна сметка по някакъв начин
да се реши този въпрос.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други
мнения има ли? – Заповядайте, господин Баханов.
Извинявайте, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо ме прекъсвате? Само отрицателен
вот изразих, какво толкова?
По въпроса за концепциите по отношение на прилагане на
закона, защото явно сме по отношение вече да обсъждаме
концепции. Смисълът както няма да се уморя да говоря, е
превенцията. Превенцията е важна. Един като сее опарил веднъж,
през главата му въобще няма да мине втори път, даже и да се опита
за това.
В конкретния случай този човек живее в Перник. Викат го в
Трън, обяснява се, носи и бележки. Съответно се обяснява, прави
разходи, връща се и т.н. През главата му повече даже няма и да си
помисли и да гласува даже. Няма смисъл в момента и от наказания, и
глоби, и т.н., и пр. и пр.
Когато може по-лесно, защо винаги искаме да става потрудно? Ей това не мога да разбера по отношение на концепциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам прегласуване на
въпроса, защото ме убеди колегата Чаушев в това, че аз лично искам
да си сменя вота. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, отново подлагам на гласуване като процедура на
прегласуване обжалването. Колеги, гласуваме. (Реплики.)
Колеги, отменям гласуването.
Уважаеми колеги, съгласно нашия Правилник и нашата
практика, когато сме в рамките на една точка и се предложи
процедура за прегласуване, директно подлагам на прегласуване
обжалването.
Колеги, подлагам на прегласуване предложението за
обжалване.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Кристина Цанкова-Стефанова,
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Румяна Стоева-Сидерова), против – 10 (Ивилина АлексиеваРобинсън, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Иванка Грозева,
Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария
Бойкинова, Ивайло Ивков, Мартин Райков).
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, включила съм го по въпроса,
който в момента се обсъждаше. (Реплики.) Не ми викай НЕ. Нямаш
думата. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, госпожа Сидерова има думата. Моля за тишина! Колеги,
имаме да взимаме още важни решения.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И тъй като, колеги, предстои
изпращане на преписка, вие бяхте тези, които отказахте, когато
предложих да не се изпращат гласуванията по настоящ адрес. Вие
казахте: Не, тъй като досега…. Няма да споменавам именно хора,
които тука бяха много бойки: Не, ще пращаме задължително…
Моето становище е, че в общи избори – президентски,
европейски и парламентарни, когато се гласува по настоящ адрес,
няма престъпление. Но когато имаме общински избори, когато
правото на глас възниква в определена община, ако не си включен в
избирателния списък, ти нямаш право на глас. И това че имаш
адресна регистрация там, не те извинява.
И аз много разпалено казах някои неща извън микрофона, но
сега ще продължа. Това, което правите тука, е нарушение както на
правилата на Изборния кодекс… Искам да видя, кой от вас ще си
признае, че е давал указания, че могат да гласуват по настоящ адрес.
Защото има региони, в които продължава да се гласува. Региони –
няколко! И не ме карайте да извадя кои от вас отговарят за тези
региони, в които продължава да се гласува по настоящ адрес, без
хората да са включени в избирателните списъци.

40
И освен това се гаврите и с работата на колегите, които сядат
с всички извадки от избирателни списъци, с всички писма и
проверяват. След това гледа прокуратурата.
Никой не иска да се наказват гражданите, но превенция ще
има само ако прокурорът му е казал: Ти, батинка, нямаш право да
гласуваш, ако не си подал преди това заявление и не си включен в
избирателния списък… А на нас ни каже: Човекът не е съзнавал,
това е маловажен случай…
Заключенията на прокурорите в голямата им част – ще
изключа …, защото преди това имаха друг тип преписки от тях също
с прекратяване… За съжаление част от колегите от прокуратурата не
си вършат докрай работата. (Реплики.)
Не ми казвай: Това е. Прокуратурата трябва да си върши
работата, а не да дава изявления по адрес на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, че взимам думата
отново. Първо се съмнявам, че съответният прокурор ще каже това
на съответния човек. Но исках да кажа как човекът е допуснат за
гласуване. Тоест, да оставим настрана Наказателния кодекс, за който
съм абсолютно съгласна с колегата Матева, че в анализа ни е хубаво
да предложим някои неща. Абсолютно съм съгласна с предното й
изказване.
Въпросът е в това как човекът е допуснат до гласуване. За
мен даже в по-неправомерно поведение са секционните избирателни
комисии, отколкото човекът. Защото той няма как да стигне до
урничката, ако не е допуснат. Нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Мусорлиева, моята реплика се
изразява в следното. В постановлението ясно е посочено, че
госпожата е отишла в секционната избирателна комисия, носейки си
удостоверението за настоящ адрес. Тоест, тя е отишла с ясното
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съзнание, че носейки това удостоверение и имайки регистрация по
настоящ адрес, ще може да бъде допусната и ще има право да
гласува. И това ако не е умисъл, здраве му кажи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само че участник в цялото деяние е и
въпросната секционна избирателна комисия, която е също част от
някакъв тип вина в случая. И не знам опосредственото звено –
секционна избирателна комисия, при множество хора как ще
съгласуваме целия тоя умисъл на въпросното деяние в крайна
сметка, за да мога да го обявя за престъпление. Интересно как!
И именно. Говоря не само деецът, дето носел някаква си
хартишка. Умисълът е малко по-тежка категория тук, в тая ситуация.
И как ще се съгласуват тези нещица, кой го е допуснал, кой не, кой
се е подписал, кой не – става безкрайността. Излишен разход на
енергия. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Двама колеги вдигнаха ръка. Първа беше госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, аз съм съгласна с
колегите, които казват, че секционната избирателна комисия също
има – да не говорим за вина, има пропуски в знанията си кого и как
трябва да допуска да гласува. Но това е предмет на обучение, което
ние трябва да осигурим по някакъв начин, за да достига до
секционните избирателни комисии знанието кои български
граждани имат право да гласуват в съответния вид избори. Но
преценката дали дадено деяние е престъпление, не е на Централната
избирателна комисия, нито на секционната. Тя е на прокуратурата, а
в случая прокурорът явно не познава Изборния кодекс или не желае
да вникне в разпоредбите му, за да му стане ясно кога кой избирател
има право да гласува, за да извърши по-ясна преценка на
доказателствата.
И от всичките обсъждания, които сме правили и предходни
пъти на такива постановления и срещите с Върховна касационна
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прокуратура, затова ви предложих в анализа да включим
предложение до законодателя този тип деяние да не бъде
престъпление, а да бъде административно наказание, ако всички сте
съгласни. И ви предлагам да приключим с дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, включих микрофона. Изключително важен
дебат водим. Моля да го прекъснем и да го подновим в началото на
следващата година, както имаме и други дебати да подновяваме.
Сега нека да довършим дневния ред. Имаме вече оставен
един въпрос по дневния ред – ще върнем към него. Нека да
изчерпим до края и ще върнем към поставените въпроси.
Господин Баханов има думата. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Вх. № ЕП-09-29 от 19.12.2017 г. Както ви казах при
включването на въпроса в дневния ред, става въпрос за
постановление за прекратяване на наказателно производство от
15.12.2017 г. на прокурор от Районна прокуратура – Айтос.
Става въпрос за преписка, която касае гласуване на лице без
да има право да гласува на изборите на 25 май 2014 г. за членове на
Европейския парламент от Република България в Кралство Испания,
което е упражнило избирателно право без да има такова право в
нарушение на разпоредбата на чл. 350, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс
– престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Образувано е с постановление на прокуратурата по сигнал на
Централната избирателна комисия.
Наличие на данни: първоначално били налични индикации за
осъществено от страна Сюзан Мурад Мустафа противоправни
действия в нарушение на Изборния кодекс, по повод на това, че
същата е гласувала на проведените избори при наличие на настоящ
адрес в Република Турция към него момент – цитирам точно как е
записано в постановлението: към него момент.
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Според прокурора е налице прекратяване на наказателно
производство, тъй като към 25 май 2014 г., а именно гласувайки в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България, посоченото лице не е осъществило обективните признаци
от състава на престъплението. Следва да се отбележи, че към
момента, към горецитираната дата, а и доста преди това
местоживеенето на лицето е било в Кралство Испания, в гр.
Памплона.
И от приложеното удостоверение за промени в настоящия
адрес, предоставено от страна на община Айтос, се констатира, че от
дата 08.06.2001 г. като такъв е вписана Република Турция обаче.
Отразяването за настоящ адрес Република Турция в периода от 2001
г., който хронологично предхожда този в Кралство Испания –
именно последващия адрес, на който госпожа Мустафа е живяла,
включително и към деня, в който е гласувала, е бил актуален за
настоящ адрес. И в тази връзка в действията си към 25 май 2014 г.,
гласувайки в избирателна секция в Памплона, тя не е осъществила
действия в противоречие на разпоредбите на чл. 350 от Изборния
кодекс. Твърдяното за наличие на адресна регистрация на настоящ
адрес в Република Турция касае данни, които към датата на
гласуване са изгубили своето актуално значение. В този смисъл
същите са ирелевантни при формиране на преценка досежно
наличие на предпоставки за дирене на наказателна отговорност
спрямо лицето. И в конкретния случай трябва да се има предвид
разпоредбата на чл. 94 от Закона за гражданската регистрация.
Има една подробност, която е към края на постановлението.
В конкретния случай се касае за липса на изрядна документация,
съобразена с разпоредбите на чл. 96 от Закона за гражданската
регистрация – обстоятелство, което не е явява предпоставка за
дирене на наказателна отговорност.
Не на последно място е необходимо да се отбележи и това, че
към дата 25.08.2011 г. лицето Сюзан Мустафа е заявила заявление за
издаване на документ за самоличност на български гражданин с
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посочен входящ номер, в графа „Адрес в чужбина“ на латиница е
изписано с ръкописен текст: Адрес Памплона, Навара, Испания. И
че са налице условия за прекратяване според прокурора.
И прекратява досъдебното производство срещу неизвестен
извършител за престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния
кодекс и може да се обжалва в 7-дневен срок пред Районен съд – гр.
Айтос.
Уважаеми колеги, първоначално считах, че би следвало да се
обжалва с оглед на това, че считах, че превратно е тълкувана
разпоредбата какво значи настоящ адрес, тъй като както е описано и
в постановлението, е посочено, че от 2001 г. лицето има настоящ
адрес в Република Турция, но след това последното, което ви
прочетох, ме разколеба, тъй като гражданката в заявлението за
издаване на документ за самоличност на български гражданин, в
графата „Адрес в чужбина“, е изписано с ръкописен текст: адрес
Памплона, Навара, Испания.
Това е фактическата обстановка. Моля да го подложите на
дискусия, уважаема госпожо председател, ако има други
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: От коя дата е заявлението за
документа?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Датата на заявление за издаване на
документ за самоличност на български гражданин – вх. № 30903 от
25.08.2011 г., т.е. три години преди изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, дискусия ще има ли? – Не виждам дискусия, затова
остава за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз ви докладвам резолюция
за прекратяване на административно-наказателно производство на
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областния управител на София град господин Николай Пехливанов,
който прекратява административно-наказателното производство за
издаване на наказателно постановление за нарушение на чл. 205, ал.
5 от Изборния кодекс против „ПИК НЮЗ“ поради това, че съгласно
разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН е изтекъл шестмесечният срок
за съставяне на наказателно постановление. (Реплики.)
И също така е дал едно предупреждение. Предупреждението
е по отношение на главния редактор на онлайн изданието „24 часа“
Борислав Валентинов Зюмбюлев, който е предупреден, че при
повторно нарушаване на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния
кодекс, ще бъде наложено административно наказание –
имуществена санкция в размер на 2000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
госпожа Бойкинова.
Колеги, изчерпахме т. 4.а.

Отиваме на:
5. Разни.
Последни доклади от мен.
На първо място, уважаеми колеги, готов е протоколът от
срещата на Централната избирателна комисия с делегацията на
групата за приятелство Иран – България. Считах, че е публикуван
във вътрешната мрежа – не е. Колеги, ще бъде публикуван за
сведение.
На второ място, колеги, знаете, че за м. декември промени в
бюджетни показатели могат да се извършват до последния работен
ден. Предстоят разплащания. Към днешна дата няма яснота за
точния размер на разходите по отделните бюджетни групи и
показатели. Ето защо, колеги, ви моля да ни упълномощите – мен и
секретар, да предприемем всички необходими действия по
утвърждаване на вътрешните компенсирани промени по бюджета на
ЦИК за 2017 г. и да уведомим министъра на финансите в указания
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срок, а именно до края на м. декември, в условията на последващо
одобрени.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с оглед на факта, че госпожа Солакова
следващата седмица е в отпуск, а госпожа Мусорлиева е в отпуск на
29 декември 2017 г., аз и госпожа Мусорлиева до 29-ти ще
подписваме, а на 29-ти, ако се наложи подписване на документи,
предлагам господин Цачев да подписва за секретар.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, имаме една дискусия и след това ще имам
удоволствието да закрия.
Сега давам пет минути почивка.
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(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Проведохме кратката си дискусия по преписката, докладвана
от госпожа Матева, свързана с писмото от омбудсмана.
Колеги, имате ли предложения към днешна дата? – Не
виждам.
Колеги, в такъв случай, както и госпожа Матева предложи,
ще се съсредоточим върху тази преписка и другите дейности, които
имаме да извършваме, след Нова година.
И затова, колеги, сега давам думата на господин Сюлейман, с
което ще приключим.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, във връзка с приетото в предиобедното
заседание Решение № 4937-МИ ви докладвам получено писмо в
Централната избирателна комисия, с вх. № МИ-04-03-27. Писмото е
от ГД „ГРАО“, с което ни уведомяват, че към дата 4 декември 2017
г. населението на кметство Кестеново, община Омуртаг, област
Търговище е 380, така както ви докладвах в заседанието.
Предлагам това да стане част от взетото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Част от взетото
Решение № 4937-МИ.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Пожелавам ви много весели и щастливи празници!
Свиквам следващото заседание на 4 януари 2017 г.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

