
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 600

На 16 януари  2018 г. се  проведе заседание на Централната 
избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

1. Проект  на  решение относно  определяне  размера  на 
възнаграждението  за  извършване  на  компютърна  обработка  в  ИП 
към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, 
издаване  на  удостоверения,  сканиране  на  протоколите  на  СИК  и 
ОИК,  публикуване  на  информацията  на  интернет  страницата  на 
ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите 
частични избори за кметове, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Докладва: Емануил Христов.
1а.  Проект  на  решение за  определяне  чрез  жребий  на 

поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в 
Централната  избирателна комисия за  участие в  частичен избор за 
кметове, насрочени за 18 февруари 2018 г.

Докладва: Александър Андреев
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладва: Севинч Солакова

3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Таня Цанева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова



4. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Владимир Пенев

5. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 
Христов,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 
Румен Цачев и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА: Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Румяна 
Сидерова, Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1.  Проект  на  решение относно  определяне  размера  на 

възнаграждението  за  извършване  на  компютърна  обработка  в 
изчислителните  пунктове  към  ОИК,  поддръжка  на  регистри, 
проверка  на  кандидатски  листи,  издаване  на  удостоверения, 
сканиране  на  протоколите  на  СИК  и  ОИК,  публикуване  на 
информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база 
от  данни  с  резултатите  от  произвежданите  частични  избори  за 
кметове,  насрочени на  18 февруари 2018 г.,  с  докладчик господин 
Христов.
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Предлагам  ви  и  нова  точка  1а  -  Проект  на  решение за 
определяне  чрез  жребий  на  поредните  номера  в  бюлетините  на 
партиите,  регистрирани  за  участие  в  частичните  местни  избори, 
насрочени за 18 февруари 2018 г., с докладчик господин Андреев. 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК – докладчик е госпожа Солакова.

3. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа 
Бойкинова, госпожа Цанева и госпожа Солакова. 

4.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури  с 
докладчик господин Пенев.

5. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да включите в точката доклади 

по писма мен и колегата Матева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Колеги,  ще  подложа  на  гласуване така  предложения  и 

допълнен  дневен  ред.  Днес  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Ще 
помоля госпожа Грозева да отчита резултата.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 
дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

 Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното заседание отсъстват: господин Чаушев, госпожа Сидерова 
и  госпожа  Стефанова.  Госпожа  Матева  ме  информира,  че  ще 
закъснее по обективни причини.
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Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, господин Христов.

Точка 1. Проект на решение относно определяне размера на 
възнаграждението  за  извършване  на  компютърна  обработка  в 
изчислителните  пунктове  към  ОИК,  поддръжка  на  регистри, 
проверка  на  кандидатски  листи,  издаване  на  удостоверения, 
сканиране  на  протоколите  на  СИК  и  ОИК,  публикуване  на 
информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база 
от  данни  с  резултатите  от  произвежданите  частични  избори  за 
кметове, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви,  госпожо председател. 
Колеги,  в  папката  с  моите  инициали  във  вътрешната  мрежа  има 
проект  на  решение относно  определяне  размера  на 
възнаграждението  за  извършване  на  компютърна  обработка  в 
изчислителните  пунктове  към  ОИК  в  местата,  където  ще  бъдат 
произведени частични избори на 18 февруари. 

Знаете, че проектът за това  решение е стандартен, тъй като 
преброителят  трябва  да  сключи договор със  съответните  общини. 
Нашето  задължение  е  да  определим  само  размера  на 
възнаграждението, което трябва да бъде част от договора.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 
решение за  определяне  на  възнаграждението  на  преброителя  в 
определените  населени  места,  които  са  изброени  в  проекта  за 
решение. Искам да ви обърна внимание, че общинските избирателни 
комисии са седем, макар че изборите са осем, тъй като в община 
Кърджали  има  две  населени  места,  а  общинската  избирателна 
комисия е  една и възнаграждението  е  само едно.  За първия кръг, 
така  както  е  в  сключения  рамков  договор  между  преброителя  и 
Централната  избирателна  комисия  възнаграждението  за  избори за 
кмет на кметство е 864 лв. с ДДС. При положение че има втори тур 
на  25  февруари,  в  местата,  където  ще  има  втори  тур, 
възнаграждението  се  намалява  с  30  процента  –  то  е  в  частта  на 
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обработката на самите протоколи, а отпада организационната част, 
сумата  е  294  лева.  И  в  трета  точка  съм  посочил,  така  както  е 
записано  и  в  Изборния  кодекс,  че  възнаграждението  за 
произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Предлагам  да  вземем  това  решение,  за  да  могат  да  бъдат 
сключени договорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 
решение, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4963-МИ.
Колеги,  ще  продължим  с  втора  точка,  докато  стане  готов 

проектът за решение по новата точка 1а.
Преминаваме към  точка втора – доклади относно искания за 

изплащане  на  възнаграждения на  ОИК.  Докладчик е  госпожа 
Солакова.

Точка  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание ви 
докладвах  преписка,  която  се  получи  в  оригинал  след  изпратена 
такава  по  електронната  поща.  Докладвах  ви  я  за  сведение  със 
задачата да извърша допълнителна справка, тъй като по памет имах 
спомен,  че  сме  одобрили възнагражденията  на  ОИК –  Кърджали. 
Оказа се, че в преписката по електронната поща е липсвала справка 
за  проведени  дежурства  и  по  тази  причина  връщам  обратно 
преписката в зала, за да ви докладвам за проведените дежурства.
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Преписката е с вх. № 27-221-1 от 9 януари 2018 г. Тъй като 
междувременно се получи и второ писмо по пощата с вх. МИ-27-5 
от 15 януари 2018 г. отново за проведени заседания и дежурства на 
Общинската избирателна комисия – Кърджали, съм ги обединила в 
едно писмо с двата входящи номера.

Докладвам  първо  дежурствата,  които  са  към  първата 
преписка. Дежурствата на ОИК са на 11 декември, 13 декември, 18 
декември  и  19  декември  2017  г.  Както  в  справката  на  ОИК  – 
Кърджали, така и в нашата справка са отразени правните основания. 
Ще ви докладвам съвсем накратко.

На  11  декември  те  са  имали  дежурство  за  подготовка  на 
материалите  за  провеждане  на  заседание  на  12  декември  2017  г.. 
Приложени  са  протоколите  от  съответните  заседания,  ние  имаме 
одобрена  справка  за  изплащане  на  възнагражденията  за  тези 
заседания.  На  13  декември  имат  дежурство  за  подготовка  на 
материали  за  провеждане  на  заседание  на  14  декември.  На  18 
декември са изпратили документи на Общински съвет – Кърджали, 
писма  с  искания  до  кмета  на  община  Кърджали.  Описани са  и  в 
съответните  протоколи  от  заседанията.  На  19  декември  са  имали 
дежурство за подготовка на материали за провеждане на заседание 
на 20 декември.

Дежурството  на  11  е  на  председател  и  заместник-
председател;  на  13  декември  -  председател  и  двама  заместник-
председатели;  на  18  декември   -  председател  и  един  заместник-
председател;  и  на  19  декември  –  председател  и  един  заместник-
председател.

По втората преписка, която е и за заседания, и за дежурства, 
имат две проведени заседания на 29 декември 2017 г. и на 3 януари 
2018 г. На 29 декември са разгледали преписка по административно 
дело на Кърджалийския административен съд № 138/2017 г. Това е 
молба за отмяна на решението на Върховния административен съд. 
Знаете,  ние  бяхме  запознати  с  решението  на  ВАС  за  отмяна  на 
решение  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали,  за 
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предсрочно  прекратяване  на  пълномощия  на  общински  съветник, 
съответно за обявяване на следващ за избран. В случая обявеният за 
избран иска отмяна на това решение.

Имат  решение  на  Общинската  избирателна  комисия  за 
упълномощаване за изготвяне на писмено становище от членове на 
Общинската  избирателна  комисия  по  административно  дело  № 
357/2017  г.  Това  е  жалба  срещу  решение  на  ОИК  за  предсрочно 
прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Мост. Това е 
заседанието  на  29  декември.  Присъствали  са:  председател,  двама 
заместник-председатели и 7 членове.

На 3 януари 2018 г. имат проведено заседание, на което са 
присъствали: председател,  двама заместник-председатели, секретар 
и  8  членове.  В  справките  са  посочени  правните  основания,  само 
накратко  фактическите.  Заседанието  е  за  упълномощаване  на 
членове по административно дело № 357 и, разбира се, разглеждане 
и  обсъждане  на  становището,  което  те  са  изработили  като 
упълномощени представители.

На  28  декември  имат  дежурство  за  подготовка  на 
материалите  за  провеждане  на  заседание  на  29  декември.  На  2 
януари е проведено дежурство за изготвяне на становище по делото 
за отмяна на решението на Върховния административен съд. И на 4 
януари имат осъществено процесуално представителство въз основа 
на решение на ОИК за упълномощаване. 

Дежурството на 28 декември е осъществено от председател и 
един  заместник-председател;  на  2  януари  –  председател,  двама 
заместник-председатели и секретар; и на 4 януари – това е датата на 
съдебното  заседание  -  председателят  и  двамата  заместник-
председатели са били процесуалните представители.

 Изготвена  е  счетоводна  справка  за  налични  средства  и 
извършен  предварителен  контрол,  попълнен  е  контролен  лист  от 
изпълняващия длъжността финансов контрол. 

Предлагам да се изплатят възнагражденията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 
моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Следващ  докладчик е господин Андреев -  по новата  точка 
1а.

Точка 1а.  Проект на решение за определяне чрез жребий на 
поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в 
Централната  избирателна комисия за  участие в  частичен избор за 
кметове, насрочени за 18 февруари 2018 г.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 
вътрешната  мрежа в  моя  папка  е  качен  проектът  за  решение във 
връзка  с  тегления  днес  малко  по-рано  жребий  за  определяне  на 
поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в 
Централната избирателна комисия за участие в  частичните избори 
на 18 февруари 2018 г.

В мотивната част са цитирани нашето принципно решение за 
тегленето  на  жребий  и  определянето  на  процедурата,  както  и 
протоколното решение, което взехме на 11 януари. В диспозитива са 
изброени  поредните  номера  на  партиите,  като  изписването  на 
партиите  е  съгласно  заявеното  и  приетото  с  нашите  решения  за 
регистрация  изписване  в  бюлетината,  така  както  е  и  съгласно 
принципното решение.

Предлагам да приемем решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 
проект на решение. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на 
ръка.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4964-МИ.
Колеги,  продължаваме  с  точка  трета от  дневния  ред  – 

доклади по писма. Първи докладчик е госпожа Ганчева.

Точка 3. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви 

докладвах преписката, която сме получили от Държавната агенция 
„Електронно управление”. Изпращат ни таблица за верифицираните 
разходи.  В  разговор  с  госпожа Герасимова  тя  ме  уведоми,  че 
приемаме  преписката  за  сведение  към  настоящия  момент  и  няма 
необходимост от предприемане на някакви действия.

 Докладвам  вх.  № ЦИК-07-7 от  15 януари  2018 г. ведно с 
превода с  вх. № ЦИК-07-7-1 от 16 януари  2018 г. Това е писмо от 
господин  Солноки  относно  датата  и  мястото  на  провеждане  на 
следващото  заседание на Изпълнителния съвет. Информират ни, че 
следващото  заседание на Изпълнителния съвет на  АСЕЕЕО ще се 
проведе на 9 март 2018 г. в Вилнюс, Литва, и любезно ни молят да 
си запазим датите. Срокът за резервация, ако искаме да се включим 
в общата резервация, е до 19 януари 2018 г.

Аз предлагам  госпожа Алексиева да участва, тъй като става 
въпрос  за  Изпълнителния  съвет  и  по  закон  Комисията се 
представлява от госпожа Алексиева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, постъпи предложение да отида аз, аз съм съгласна. Има ли 
други предложения? Не виждам, колеги.

Подлагам на гласуване така направеното предложение. Който 
е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).

Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С цялото ми уважение към госпожа 

Алексиева,  която,  разбира  се,  че  е  председател  на  Централната 
избирателна  комисия,  искам  да  кажа,  че  на  последното 
Изпълнително  бюро  имаше  сериозен  спор  за   Устава  на 
организацията.  Запозната  съм изключително добре  със  спора,  тъй 
като  така  или  иначе  съм  включена  в  него,  бях  избрана  в 
Изпълнителното бюро от Общото събрание на организацията, който 
избор е с тайно гласуване, тогава бяха госпожа Грозева и госпожа 
Сидерова и са наясно с нещата. След това и друг колега от чужда 
държава беше избран, като беше подменено името му с друг член на 
неговата  комисия.  И  се  появи  спор  дали  изборите  са  интуито 
персоне или с оглед на държавата. Този спор не е решен, но Уставът 
на  организацията  засега,  както  се  тълкува  от  юристи,  е  не  по 
държави,  а  интуито персоне.  Към момента се  чакат  предложения. 
Може никога да не бъде променено, може да се реши с извънредно 
решение,  разбира  се,  председателите  да  представляват.  Няма  и 
пречка  председателят  да  представлява,  но  от  гледна  точка  на 
коректност, особено от страна на докладчика, който предполагам че 
много добре го знае, няма как да не го кажа. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, за лично обяснение, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Лично обяснение! Колеги, аз лично 
не съм запозната какво се е случвало, когато колегите, които цитира 
госпожа  Мусорлиева,  са  били  на  това  заседание.  Доколкото  си 
спомням, то не е било изложено тук след тяхната командировка.

Позволих  си  да  предложа  госпожа  Алексиева,  тъй  като  в 
Изборния кодекс, както всички знаем и е обществено известно, тя 
представлява Комисията пред трети лица. Считам, че след като има 
заседание на Изпълнителния съвет на тази асоциация, най-редно е 
госпожа Алексиева да присъства, без оглед нейната персона и името 
Ивилина Алексиева, а като председател на институцията. А всеки от 
вас можеше да си направи предложението по време на доклада ми.

Съжалявам, не се чувствам виновна и се чувствам коректна, 
че съм предложила председателят на ЦИК да участва на заседанието 
на Изпълнителното бюро.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожо Ганчева, продължете с другите си доклади.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-
07-209-2 от 16 януари 2018 г. Това е преводът на докладвана от мен 
преписка  на  предходно  заседание  с  вх.  №  ЦИК-07-209-1  от  12 
януари  2018  г.  относно  Осмата  годишна  среща  на  органите  за 
управление на избори, която ще се проведе в периода 28 февруари – 
1 март. 

Централната избирателна комисия на Грузия има честта да ни 
покани  на  Осмата  годишна  среща  на  органите  за  управление  на 
избори.  Конференцията  ще  се  проведе  в  Грузия.  Темата  на 
събитието  ще  бъде  „Технологии  и  иновации  в  ангажирането  на 
гражданите”. Конференцията ще се организира в сътрудничество и с 
финансовата подкрепа на Международния център за парламентарни 
проучвания  Ай  Си  Пи  Ес.  Централната  избирателна  комисия  на 
Грузия  приветства  факта,  че  Международната  фондация  за 
избирателни системи отново е сред организаторите на предстоящото 
събитие.
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Срокът  за  заявяване  за  участие  в  тази  конференция  е  25 
януари 2018 г. и следва да се попълни формулярът на съответния 
адрес.  Изнесена  е  информация  относно  подробностите.  Госпожа 
Алексиева ме уведоми като докладчик, че има желание да присъства. 
Разходите се поемат от Централната избирателна комисия на Грузия 
за двама участника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 
вашите предложения.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  като  докладчик  с  оглед 
оперативност и с оглед организацията на пътуването предлагам да 
гласуваме да изпратим двама представители,  като единият,  ако не 
възразявате, е госпожа Алексиева, която има желание, и по-късно да 
се  уточни  кой  колега  иска  да  пътува.  Има  обща  резервация  в 
съответното място и срокове за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  подлагам на гласуване предложението да  изпратим двама 
представители, за да се придвижат тези неща.

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен,  моля  да  гласува  с 
вдигане на ръка.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  госпожа 
Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 
получено по електронната поща, намира се във вътрешната мрежа в 
моята  папка,  от  адвокат  Антония  Дойкова,  която  иска  от 
Централната  избирателна  комисия  да  се  снабди  с  документ, 
удостоверяващ,  че  лицето  Николай  Борисов  Райков  е  упражнило 
правото  си  на  глас  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
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Република България на 6 ноември и на 13 ноември в посолството на 
Република България в Хавана. Същият й е необходим, за да послужи 
пред  съдебните  власти  на  Куба.  Тъй  като  документът  ще  бъде 
преведен и легализиран по съответния ред, тя моли да бъде изготвен 
със  съответните  печати  за  чужбина.  Твърди,  че  разполага  с 
пълномощно, което ще представи при необходимост.

Аз се свързах с адвокат Дойкова по телефона и я помолих да 
ни  изпрати  пълномощното  по  мейл.  И  в  телефонния  разговор  тя 
потвърди, че това удостоверяване й е нужно с цел да бъде преведено 
и легализирано, за да послужи пред съдебните власти в Куба.

Изготвила  съм  отговор.  Администрацията  е  направила 
справки,  пред  мен  са  копията  от  избирателните  списъци. 
Действително лицето е гласувало в посолството ни в Хавана. На 6 
ноември е  упражнило правото  си  на  глас,  видно от  протокола,  в 
секция  323300147 под № 29,  а  в  новия  избор  на  13 ноември –  в 
същата секция под № 31 в избирателния списък.

Това,  което не съм добавила,  е,  може би че настоящото да 
послужи пред съдебните власти в Куба.

Предлагам ви този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  една  техническа  забележка  – 

изписан  е  единен  граждански  номер  с  една  цифра  по-малко, 
отколкото трябва да бъдат цифрите. Моля да се провери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз погледнах писмото, но исках 
да попитам, защото при обсъждането преди това не съм бил, има ли 
пълномощно, че този адвокат представлява лицето и може да получи 
тези данни?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  предлагам ви да гласуваме 
така  изготвения  проект  на  писмо  под  условие  същото  да  бъде 
предоставено  в  оригинал,  при  условие  че  адвокат  Дойкова  има 
оригинално  пълномощно,  което  ще  представи  в  Централната 
избирателна комисия при получаване на удостоверителното писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Цветозар Томов, Таня  
Цанева); против – 2 (Александър Андреев, Ивайло Ивков).

Благодаря.
Уважаеми колеги, давам думата на госпожа Цанева.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  ви  докладвам  писмо  от  Организацията  за  сигурност  и 
сътрудничество в Европа. С вх. № ЦИК-07-6-1 от 12 януари 2018 г. 
То не е дълго, ако не възразявате, ще ви го прочета. С това писмо ни 
благодарят  за  проведената  среща  в  Централната  избирателна 
комисия,  за  възможността  да  се  обсъдят  констатациите  и 
препоръките,  като  се  надяват  и  на  по-нататъшно  сътрудничество 
между Бюрото по демократичните институции и правата на човека, 
ОССЕ и Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Цанева.

 Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  това  е 
госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишно  заседание ви 
бях докладвала за сведение с вх. № ЦИК-00-16 от 9 януари 2018 г. 
писмо от изпълнителния директор на „Информационно обслужване” 
във  връзка  с  договор  от  2014  г.  за  доставка  и  инсталиране  на 
програмен  продукт  за  електронна  система  за  управление  на 
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документи в Централната избирателна комисия. Те посочват, че след 
прекратяване на договора са продължили да извършват дейностите. 
Затова  бях  помолила  в  администрацията  да  се  извърши  пълна 
проверка и справка. Администрацията е представила извлечения от 
протоколи от проведените заседания. С протоколни решения ние сме 
приемали извършената работа за съответната година и за периода от 
2015 г. и 2016 г. на „Информационно обслужване” е изплатено за 
изпълнение  на  дейностите,  които  те  са  описали  и  в  приемно-
предаватели протоколи.

В  писмото  си  от  9  януари  те  предлагат  да  продължат 
извънгаранционната  поддръжка на продукта с цена е  2400 лв.  без 
ДДС  за  2018  г.  и  посочват,  че  цената  за  2017  г.  е  същата  и  са 
изпълнили дейностите, но няма представени приемно-предавателни 
протоколи.

Представена  е  докладна  записка  от  госпожа  Богданова, 
главен юрисконсулт, която е извършила пълната проверка, с вх. № 
ЦИК-09-9  от  16  януари  2018  г.,  виждате  във  вътрешната  мрежа. 
Подробно е описано какво е изпълнено, колко и кога е платено на 
„Информационно обслужване”.

Предлага се с оглед и практиката досега от „Информационно 
обслужване” да ни представят приемно-предавателни протоколи два 
екземпляра  –  един  за  тях,  един  за  нас,  за  да  можем  да  приемем 
работата за 2017 г., съответно да бъде изплатено възнаграждение. А 
за 2018 г. се предлага да се обсъди възможността за сключване на 
договор за тази извънгаранционна поддръжка. Аз също подкрепям 
това  предложение и предлагам да  се  подложи на гласуване да  се 
представят  приемно-предавателните  протоколи  за  приемане  на 
работата и да се изплати за 2017 г., а за 2018 г. да се сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам  на  гласуване  ан  блок  и  двете  предложения.  Който  е 
съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,   Мартин  
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар 
Томов, Таня Цанева).

 Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-04-4  от  15 

януари  2018  г. сме  получили  писмо  от  Министерството  на 
финансите относно проект  на  решение на  Министерския  съвет  за 
бюджетната процедура за 2019 г. Знаете, такива проекти на актове се 
публикуват на страницата и те са публикувани в рубриката „Бюджет 
2019, бюджетна процедура и проекти на нормативни актове”.

С оглед на обема не съм успяла да прегледам проекта, но тъй 
като срокът е до 18 януари 2018 г. ви предлагам да гласуваме едно 
писмо  за  съгласуване  без  бележки  на  проекта  на  решение за 
бюджетната  процедура  за  2019  г.  с  оглед  липсата  на  нормативна 
промяна, която да изисква допълнително уточняване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 
предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,   Мартин  
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар 
Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-09-6  от  15 
януари 2018 г., докладна записка от Красимира Манолова, директор 
на  дирекция  „Администрация”.  Госпожа  Герасимова  е  изготвила 
месечното разпределение на бюджета на Централната избирателна 
комисия  за  2018  г.  Към  проекта  на  писмо  до  министъра  на 
финансите  са  представени  попълнени  съответните   приложения  – 
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месечното  разпределение  на  бюджета  за  2018  г.,  второто 
приложение  е  месечното  разпределение  на  ангажиментите  за 
разходи,  които  могат  да  бъдат  поети  през  2018  г.,  и  на  новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 
Следващото  приложение  е  разшифровка  на  §  46-00  „Разходи  за 
членски внос” и участие в нетърговски организации и дейности за 
2018  г.  и  приложение  четвърто  (то  е  Приложение  №  8)  към 
документите – разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, 
които ще бъдат извършени през 2018 г., заедно с една обяснителна 
записка.

В  докладната  записка  изрично  се  посочва  членският  внос, 
става дума за АСЕЕЕО и за A-WEB. 

Също  така  ни  се  обръща  внимание,  че  по  Закона  за 
държавния  бюджет  за  2018  г.  на  ЦИК  е  утвърден  максимален 
годишен размер на ангажименти с 308 хил. лева повече отколкото е 
максималния годишен размер на задълженията и това дава право на 
ЦИК да поема ангажименти със  срок на изпълнение и в следващ 
бюджетен  период.  Тази  година  няма  да  имаме  затруднения  по 
изпълнението на бюджета.

В Обяснителната записка към чл.  8 изрично се посочва,  че 
капиталовите разходи най-вече се във връзка с въпроса със сграда на 
Централната избирателна комисия. В момента, в който се предложи 
решение, тогава те ще бъдат разходвани за съответните нужди.

Предлагам  да  одобрим  така  представеното  месечно 
разпределение  и  да  изпратим  документите  в  Министерството  на 
финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 
гласува.

 Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен 
Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, в тази връзка бих искала да ви уведомя, че 
както  е  практиката  досега,  до  Министерството  на  финансите  е 
изпратено разпределението на бюджета за м. януари. Вие знаете, че 
ние докладваме на тримесечие и на тримесечие взимаме решение, но 
ви информирам, че сега е изпратено.

Госпожо Солакова, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, беше ни напомнено с писмо 

по електронната поща от Националния статистически институт, че 
сме включени за  подаване на  отчети  за  наетите  лица,  отработено 
време, средства за работна заплата и други разходи за труд. Срокът е 
17 януари.

С вх. № ЦИК-09-7 от 15 януари 2018 г. към докладна записка, 
представена пред ЦИК, имаме попълнена информация по раздели за 
този отчет,  който от миналата година подаваме към Националния 
статистически институт.

Моля да погледнете попълнената информация по този отчет, 
да одобрим съдържанието и да се възложи на госпожа Герасимова да 
я  изпрати  по  електронната  поща  до  Националния  статистически 
институт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Цветозар Томов, Таня  
Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 
записка от госпожа Манолова, вх. № ЦИК-9-5 от 15 януари 2018 г. 
относно  частично  отчитане  на  работата  по  Договор  №  234  от  8 
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декември  2017  г.  на  лицето,  на  което  се  възложиха  функции  по 
подпомагане на работата в счетоводството.

Представен е отчет от Цветослава Кръстева,  изпълнител по 
този договор, посочени са всички дейности, които са извършени в 
този  период.  Приложени  са  и  два  екземпляра  на  констативен 
протокол за изпълнената работа от страна на лицето. 

В  докладната  се  посочва  по  предложен  от  тях  метод  за 
изчисление да се отчете работата, да се приеме изпълнението и да се 
изплати  частично  възнаграждение  в  размер  на  1361,70  лева. 
Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. МИ-06-122 
от 15 януари 2018 г. От община Генерал Тошево сме получили във 
връзка  с  решението  на  Централната  избирателна  комисия  за 
определяне на възнагражденията на ОИК и СИК за произвеждане на 
местен референдум на територията на община Генерал Тошево на 17 
декември 2017 г. всички документи за внесени осигурителни вноски 
на членовете на ОИК и на СИК в съответните размери. Тъй като по 
нашето  решение  сме  приели,  че  те  са  за  сметка  на  държавния 
бюджет, от общината са останали с впечатление, че са за сметка на 
бюджета  на  Централната  избирателна  комисия.  Ние  нямаме 
предвидени такива средства в бюджета на Централната избирателна 
комисия и предлагам при нас да останат копия, а цялата преписка, 
приложение към писмото, в оригинал приложенията да ги върнем по 
компетентност  на  кмета  на  общината  с  уточнението,  че  такива 
средства  по  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  не  са 
предвидени и те не се дължат от нашия бюджет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам обратно на 
доклад вх. № ЦИК-09-3 от 11 януари 2018 г. Това беше докладна 
записка на госпожа Богданова с предложение за участие в семинари 
на  служители  от  администрацията.  След  допълнителни справки  и 
уточнения  направих  допълнително  проучване,  което  показа,  че 
семинарът,  организиран  за  използване  на  счетоводна  програма 
„Омекс”,  налага  участието  на  наш  представител  от  звено 
„Счетоводство”, а именно госпожа Жасмина Пейовска. Семинарът е 
един ден и половина, посочени са лектори, такса за участие, тъй като 
ще се обучават по нова версия на програма „Омекс”. Таксата е 240 
лв. без ДДС. Срокът за регистрация е 17 януари 2018 г., плащането е 
до 31 януари с намаление.

Предлагам да одобрим направеното предложение в тази част 
на докладната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение, вх. № ЦИК-00-25 от 16 

януари 2018 г. във връзка със счетоводни печатни издания. В тази 
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връзка  и  информация  за  списание  „Бюджетът  за  2018  г.”.  Тази 
информация  съм  намерила  на  страницата  на  Министерството  на 
финансите.

Предлагам  госпожа  Манолова  да  прецени  дали  не  е 
необходимо абониране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова.

Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-06-5 от 15 януари 2018 г. от община Борово, област Русе, с което 
ни  изпращат  информация  и  приложени  документи  за  предадени 
книжа  за  постоянно  съхранение  в  Държавна  агенция  „Архив”, 
дирекция  „Регионален  държавен  архив”  –  Велико  Търново,  отдел 
„Държавен архив” – Русе, и унищожаване на книжа и материали от 
произведените  избори  за  народни  представители  през  2014  г.  и 
избирателни списъци от произведените избори в периода 2001-2009 
година. 

Приложени  са  всички  необходими  документи  към 
преписката. Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ЦИК-00-23-1 от 12 януари 2018 г., ЦИК-00-23 от 12 
януари  2018  г.,  ЦИК-00-23-2  от  12  януари  и  ЦИК-00-23-3  от  15 
януари 2018 г. сме получили отговори относно публикуване на обява 
за  конкурса  за  главен  счетоводител  в  администрацията  на 
Централната  избирателна  комисия  от  в.  „Сега”  и  от  в.  „Труд”. 
Докладвам ви ги за сведение.

С  вх.  № ЦИК-11-2  от  16  януари  2018  г.,  ЦИК-11-3  от  16 
януари и ЦИК-11-1 от 15 януари 2018 г. по електронната поща сме 
получили  информация  с  приложена  към  нея  автобиография  на 
кандидати по обявата за главен счетоводител в администрацията на 
Централната избирателна комисия.

Колеги,  докладвам  ви  го  за  сведение.  Три  кандидатури  са 
постъпили,  но  в  обявата  има  изрично  изискване  как  се  подават 
документите, така че тези ще бъдат предадени в администрацията, а 
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пък вече самите лица, ако желаят да кандидатстват, трябва да спазят 
условията, посочени в обявата.

С  вх.  №  ЦИК-00-26  от  16  януари  2018  г.  сме  получили 
известие  от  „Джобс  БГ”,  че  за  да  бъде  публикувана  обявата  за 
конкурс за главен счетоводител са необходими корекции от страна 
на  ЦИК.  Виждам,  че  тази  преписка  е  резолирана  и  към  госпожа 
Богданова, така че тя ще има ангажимента да уточни каква корекция 
е необходима.

И една информация, която е разпределена на колегата Матева 
с вх. № ЦИК-09-8 от 16 януари 2018 г. Информацията е от Милена 
Радославова,  юрисконсулт,  и  Веселина  Тихолова,  експерт,  във 
връзка със справките в регистъра на населението „Национална база 
данни”, че за периода 13 декември 2017 г. – 15 януари 2018 г. няма 
постъпили  искания,  съответно  протоколни  решения  на  ЦИК  за 
извършване на справки в регистъра. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, на 5 януари беше 
публикувана  обява  в  профила  на  купувача  на  Централната 
избирателна  комисия  в  Агенцията  за  обществени  поръчки  за 
провеждане  на  обществена  поръчка  за  предоставяне  на 
таксиметрови  услуги,  така  както  беше  одобрена  документацията 
през миналата година. Срокът за подаване на оферти по тази обява 
за обществена поръчка е изтекъл на 12 януари 2018 г. в 17,30 ч., като 
в този срок не са постъпили оферти.

Поради  тази  причина  вчера  в  профила  на  купувача  е 
публикувана  обява  за  удължаване на  срока  до 19 януари 2018 г., 
17,30  ч.  Докладвам  ви  за  сведение  и  последващо  одобрение  на 
публикуване  на  обявата  за  удължаване  на  срока  за  подаване  на 
оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Който е съгласен, 
моля да гласува.

22



 Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  
Цачев,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  3 (Емануил 
Христов, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Гласувах  „против”  не  толкова  за 

удължаването на срока, а доколкото в поканата да бъдат включени 
неустойки при неизпълнение, а именно при закъснение над 5 минути 
при явяване на въпросната кола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади относно 
постановления на прокуратури.

Заповядайте, господин Пенев.

Точка 4. Доклади относно постановления на прокуратури.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в 

Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-09-19 от 9 януари 
2018  г.  писмо  с  приложено  към  него  постановление  за  отказ  от 
образуване  на  досъдебно  производство  от  Районна  прокуратура  – 
Силистра.  Касае  се  за  проверка  за  нарушение  в  изборите  за 
президент  и  вицепрезидент  на  Републиката,  произведени  на  6 
ноември  2016  г.  Проверката  е  по  отношение  на  лице,  което  е 
гласувало  в  повече  от  една  секция.  Установено  е,  че  е  налице 
деянието и че  е  съставомерно,  но същевременно е установено,  че 
лицето е починало на 18 юли 2017 г., поради което няма как да се 
осъществи наказателно преследване на това лице и се отказва да се 
образува досъдебно производство. Докладвам за сведение.

Докладвам  с  вх.  №  НС-09-105  от  22  декември  2017  г. 
постановление  на  Софийска  районна  прокуратура  за  отказ  от 
образуване на наказателно производство. От преписката не може да 
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се установи с категоричност за кои избори е извършвана проверката, 
но тя касае повече от едно лице. Доколкото за едното се твърди, че е 
установено че е освободено предсрочно на 10 март 2017 г., това ме 
навежда на извода, че вероятно се касае за проверка за последните 
проведени парламентарни избори. 

Постановлението  е  за  отказ,  тъй  като  по  всеки  един  от 
случаите  е  установена  липса  на  субективната  страна  на 
престъплението,  а именно умисъл като задължителен елемент при 
това престъпление. Докладвам го за сведение.

Докладвам  с  вх.  №  НС-09-104  от  22  декември  2017  г. 
постановление на Районна прокуратура – Тутракан, за отказ да се 
образува  досъдебно  производство.  Отново  се  касае  за  проверка  в 
последните парламентарни избори, произведени на 26 март 2017 г. 
Проверката  е  във  връзка  със  сигнал  за  двойно  гласуване  в  една 
секция в община Тутракан. 

При  проверката  се  установява,  че  лицето  е  гласувало  по 
постоянен  и  настоящ  адрес  и  се  е  подписало  под  името  си  в 
избирателния  списък,  след  което  същото  е  било  допуснато  като 
придружител на майка си, която има нарушено зрение, и е следвало 
да бъде дописано в списъка на придружителите. Но вместо това от 
члена  на  секционната  избирателна  комисия  е  вписано  в 
допълнителния списък под чертата в основния избирателен списък, 
където и се е подписало, поради което всъщност не са налице данни 
за  престъпление  по  чл.  168,  ал.  2  от  Наказателния  кодекс  и  е 
отказано образуване на досъдебно производство. Докладвам ви го за 
сведение.

Следващата преписка е с вх. МИ-09-44 от 21 декември 2017 г. 
на Районна прокуратура – Варна. Това е постановление № 1188/2016 
г. по описа на Трето районно управление при Областна дирекция на 
МВР – Варна, за прекратяване на досъдебно производство. Касае се 
за лице, което в изборите за общински съветници, произведени на 25 
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октомври 2015 г., е гласувало в секция, без да е включено в основния 
избирателен списък. Лицето обаче е гласувало като председател на 
секционната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение.

Докладвам преписка с вх. № ПВР-09-20 от 15 януари 2017 г. 
на  Районна  прокуратура  –  Кюстендил.  Касае  проверка  за 
произведените  на  6  и  13  ноември  2016  г.  избори  за  президент  и 
вицепрезидент. Установено е за едно конкретно лице, че е гласувало 
в две секции в гр. Дупница, от който град е и постоянният и настоящ 
адрес  на  лицето,  поради  което  преписката  е  препратена  по 
компетентност на Районна прокуратура – гр. Дупница, а въпросното 
постановление ни се изпраща за сведение.

Докладвам преписка с вх. № ЧМИ-09-1 от 15 януари 2018 г. 
на Районна прокуратура – Девня, за отказ да се образува досъдебно 
производство.  Касае  се  за  проверка  на  гласуването  в  частичните 
избори на 8 октомври 2017 г. за кмет на община и кмет на кметство в 
община Вълчи дол. Установено е, че лице е гласувало по настоящия 
си адрес, без да има регистрация и по постоянен адрес в секцията, 
където е гласувало. Установено е, че това лице винаги е гласувало в 
тази секция на всички избори, тъй като настоящият адрес е в тази 
секция.  От  прокуратурата  се  приема,  че  не  е  осъществено  от 
субективна страна деянието, поради което се взима решение за отказ 
да  се  образува  досъдебно  производство.  Докладвам  ви  го  за 
сведение.

И още едно постановление на Районна прокуратура – Девня, 
отново за отказ да се образува досъдебно производство, отново е във 
връзка  с  частичните  избори,  произведени  на  8  октомври  2017  г. 
Казусът  е  идентичен,  само  че  в  друга  секция.  Лице,  което  е  с 
настоящ адрес  в тази секция и винаги е  гласувало в тази секция, 
отново както и в предния случай лицето е допуснато да гласува, тъй 
като  е  представило  удостоверение  за  настоящ  адрес,  винаги  е 
гласувало  по  настоящия  си  адрес  и  е  допуснато  да  гласува  след 
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указание  на  председателя  на  секционната  избирателна  комисия. 
Поради което се приема, че не е налице съставомерност на деянието 
от субективна страна. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев.

Продължаваме, колеги, с последна точка – Разни. 

Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във 

връзка  с  доклада  на  госпожа  Цанева,  приемаме  това  писмо  за 
благодарствено  и  го  публикуваме  на  интернет  страницата,  нали 
така? Благодаря.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  днешно  заседание  е 
публикуван  преводът  на  книжка  „Ръководство  за  наблюдение  на 
новите  технологии  за  гласуване”.  Спомняте  си,  че  с  протоколно 
решение ние възложихме тази книжка да бъде преведена. Сега тя е 
представена на вниманието ви, моля да се запознаете с нея.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа отново извън 
отделните папки има втори файл, наречен „Info razgovori s TU i SU”. 
Моля ви да отворите този файл и да се запознаете с него.

Уважаеми колеги, във връзка с информацията, с която току-
що се  запознахме,  ви предлагам да  уведомим доц.  Петров,  проф. 
Гоцева и доц. Пашева, че очакваме от тях един общ доклад, който да 
ни бъде предоставен в електронен вид на място и в хартиен вид един 
екземпляр  с  подписите  на  госпожа  Гоцева,  господин  Петров  и 
госпожа Пашева. Да отговорим, че нямаме конкретни изисквания по 
отношение  вида  на  доклада  и  че  крайният  срок  за  представяне  е 
следващият понеделник, 22 януари.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 
гласува.
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 Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен  
Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева). 

Уважаеми  колеги,  преди  една  седмица  получихте  суров 
вариант за доработване на анализа на симулациите на дистанционно 
електронно  гласуване.  Тази  сутрин  по  електронната  поща  и  във 
вътрешната  мрежа  е  в  суров  вариант  анализът  на  произведените 
избори, които ще бъдат предмет на обсъждането ни на изнесеното 
ни работно заседание.

 С  това,  колеги,  закривам  днешното  заседание  на 
Централната  избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно 
заседание следващия вторник от 10,30 ч.,  като,  колеги,  трябва да 
имаме готовност за евентуално извънредно заседание в петък след 
обяд.

(Закрито в 11,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова
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