
НЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 612 

На  1  март  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частични 
избори. 

Докладва: Метин Сюлейман
2. Доклади по писма. 

Докладват:  Георги  Баханов,  Йорданка  
Ганчева, Севинч Солакова, Владимир Пенев

3. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Докладва: Георги Баханов

4. Разни. 
Докладват: Кристина Стефанова,  Емануил  
Христов

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 
Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румяна Стоева-Сидерова. 



ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Бойчо 
Арнаудов,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Росица  Матева,  Румен 
Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 
уважаеми   колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната 
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  1 март 2018 г. 

Честита  Баба  Марта!  Желаем  си  всички  здраве,  щастие, 
късмет! 

Тези  колеги,  които  отсъстват,  отсъстват  по  обективни 
причини. Тук са пред мен. 

Виждате  стегнатия дневен ред.  Моля за допълнения,  който 
има. 

Има ли допълнения към дневния ред? – Заповядайте. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате,  да ме включите  към 

т. „Разни“. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 
Уважаеми колеги, моля ви да гласуваме така предложения и 

допълнен дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман,  Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 
няма.  

2



Дневният ред е приет. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 
избори. 

Колега Сюлейман, заповядайте. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-19\3 от 23 февруари 2018 г. е 
получено  писмо  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Велики 
Преслав, област Шумен, с което ни уведомяват, че със свое решение 
№ 240  от  23  февруари  2018  г.  на  основание  чл.  42,  ал. 1,  т. 1  от 
ЗМСМА  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на 
кметство  Миланово,  община  Велики  Преслав,  област  Шумен. 
Същото писмо е получено в оригинал в Централната  избирателна 
комисия на 28 февруари 2018 г. 

Към писмото са приложени: решението, което ви докладвах, 
№ 240 от 23.02.2018 г.; решение № 241 от 23.02.2018 г. на ОИК – 
Велики  Преслав;  протокол  №  60  от  проведеното  заседание 
23.02.2018 г.; копие на писмото от председателя на Общинския съвет 
– Велики Преслав, с приложено копие от молба от кмета на кметство 
Миланово, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията 
му,  както  и  копие  на  писмо  от  община  Велики  Преслав  до 
Общинската  избирателна  комисия  –  Велики  Преслав,  за  броя  на 
населението по постоянен адрес в с. Миланово към 22.02.2018 г., а 
именно 762 жители по постоянен адрес. С оглед изискванията на чл. 
16, т. 1 от ЗАТУРБ виждаме, че е изпълнено законовото изискване в 
кметство Миланово да бъдат насрочени частични избори за кмет на 
кметство, с оглед на което, уважаеми колеги, предлагам Централната 
избирателна комисия на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс, 
да  приеме  решение,  с  което  да  предложи  на  Президента  на 
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Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 
Миланово, община Велики Преслав, област Шумен.

В този смисъл съм подготвил и проект на решение, който е в 
папката с моите инициали за днешното заседание – проект № 4970. 
Погледнете го, ако има някакви забележки. 

За пълнота на доклада мога само да допълня, че с Решение № 
241 от 23 февруари 2018 г.  Общинската избирателна комисия във 
Велики  Преслав  прави  предложение  на  Централната  избирателна 
комисия  след  като  провери  всички  необходими  документи,  да 
изпълни  своето  задължение,  съгласно  чл.  463,  ал.  4  от  Изборния 
кодекс,  а  именно  да  предложи  на  Президента  насрочването  на 
частичен избор за кмет на кметство Миланово. В това решение има 
допусната  техническа  грешка,  затова  ние  сме  уведомени  по 
електронната поща на ЦИК. Поправката на техническата грешка е, 
че е посочено с. Кочово вместо с. Миланово, което е поправено с 
последващо решение № 242 от 26 февруари 2018 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви 
благодаря, господин Сюлейман. 

Колеги, имате ли въпроси, мнения? 
Режим на гласуване на предложеното решение. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Номерът  на  решението,  уважаеми  колега  Сюлейман,  е  № 
4995-МИ. 

Колеги, ако обичате, да гласуваме и писмото до президента. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 
ред: 

2. Доклади по писма. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. След това госпожа Солакова и 

господин Баханов. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-11-10 от 28 февруари 2018 г., преводът с вх. № ЦИК-07-11-
11 от  28 февруари 2018 г. То е от Секретариата на Асоциацията на 
световните изборни органи, като ни съобщават, че ЦИК – България, 
е поканена да участва в програма за изграждане на капацитет през м. 
юни.  Ще получим официалното  писмо с  покана  през  април.  Ако 
имаме въпроси, да се свържем. 

Сега го докладвам за сведение и запознаване и евентуално 
след  като  възложим  на  администрацията  да  проучи  всички 
съпътстващи подробности и след това на заседание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще започна с един 

материал, за да не го пропусна, както на няколко заседания преди 
това. Знаете, че имахме намерение и работно обсъждане на въпроса 
дали  да  направим  изменение  и  допълнение  в  Правилника   на 
Централната избирателна комисия. Във връзка с това с вх. № ЦИК-
09-1  от  5  януари  2018   г.  от  госпожа  Лилия  Богданова  постъпи 
предложение с искане за прецизиране на някои от текстовете. 

Обсъдихме го  на  работно  заседание  на  31 януари  2018   г. 
Приехме,  че  в  момента  няма  необходимост  от  изменение  и 
допълнение на Правилника. Докладвам ви го отново за сведение. Аз 
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съм  го  докладвала  и  на  9  януари.  Да  го  имаме  предвид,  когато 
възникне такава необходимост за изменение в Правилника. 

Днеска за сведение и приключване на преписката. 
Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-382  от 

27 февруари 2918 г. от „О’Кей Супер Транс“ АД, с молба да бъде 
освободен  депозитът  в  размер  на  900  лв.   поради  изтичане  на 
Договор  №  26  от  21  септември  2017  г.  От  счетоводството  ме 
снабдиха с копие на Договор № 26 от 21 септември 2017 г. Срокът 
на този договор е изтекъл и договорът е прекратен. Съгласно клауза 
на договора – т. 6.6., възложителят следва да освободи гаранцията за 
изпълнение  на  договора  в  7-дневен  срок,  считано  от  деня  на 
писменото  поискване  от  изпълнителя  след  приключване  на 
изпълнението на договора. Начинът е посочен в същата тази клауза. 

Предлагам  да  се  освободи  гаранцията  при  условията  на 
договора. Да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, режим на гласуване. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за –  (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  № ЦИК-00-388 от 28 

февруари  2018  г.  и  мисля,  че  информацията  е  изпратена  по 
електронната поща на всички колеги с оглед на това, че получихме 
копие от заповед на кмета на Столична община от 27 февруари 2018 
г. Касае служебния абонамент, касае и нашия договор със Столична 
община. 

За  сведение  и  запознаване.  Моля  да  имате  предвид 
посочените дати и часове, когато е невъзможно да се възползваме от 
договора за служебното паркиране. 
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С вх. № ЦИК-00-389 от 28 февруари 2018  г. по електронната 
поща от „Информационно обслужване“ АД  сме получили копия от 
приемо-предавателни  протоколи  от  2017  г.,  съгласно  които  се 
удостоверява  предаването  на  Бюлетин  с  резултатите  от 
произведените избори за президент и вицепрезидент и национален 
референдум през 2016 г. и за народни представители през 2017 г. От 
трите  бюлетина  по  12  бр.  са  предоставени  на  Националната 
библиотека.  Общият  тираж  на  бюлетина  за  всеки  избор  или 
национален референдум е 600 бр.  и на Народната  библиотека  са 
предоставени по 12 бр. от всеки тираж. 

За сведение ви го докладвам. 
С  вх.  № ЦИК-02-11  от  27  февруари 2018  г.  сме получили 

писмо  от  звено  „Административно  обслужване“  в  Народното 
събрание с приложена фактура на стойност 89,10 лв. за периода от 
30 януари до 26 февруари 2018  г. – изпратени пощенски пратки от 
Централната  избирателна  комисия.  Както  обикновено,  от 
администрацията  са  приложили и са  удостоверили изпращането – 
Ваня  Стоянова  и  Екатерина  Благоева,  съгласувано  с  госпожа 
Красимира Манолова – директор на Дирекция „Администрация“. 

Предлагам фактурата да се предостави на счетоводството за 
изплащане.  Мисля,  че  от  миналата  година  имаме  принципно 
решение,  че  след  извършване  на  проверката  се  предоставя  след 
извършване  на  проверката  дължимата  сума  по  фактурата  за 
изплащане. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-00-
387  от  28  февруари  2018  г.  писмо  от  декана  на  Финансово-
счетоводния  факултет  и  ръководител  на  катедра  „Счетоводство  и 
анализ“  в  УНСС,  във  връзка  с  наше  запитване  за  предлагане  на 
специалисти,  които  да  включим  като  външни  експерти  в  двете 
комисии по избор на главен счетоводител и финансов контрольор. С 
това писмо ни посочват две лица: гл. ас. д-р Нина Лечева от катедра 
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„Финансов  контрол“,  и  гл.  ас.  д-р  Радка  Андасарова  от  катедра 
„Счетоводство и анализ“ в УНСС и съответно мобилни телефони за 
връзка. 

Докладвам  го  само  за  сведение  и  запознаване.  Да  имаме 
предвид  и  останалите  предложения,  които  са  постъпили,  при 
формирането на комисиите. 

Преминаваме  към  разглеждането  на  точка  четвърта  от 
дневния ред: 

4. Разни. 
Думата  има  госпожа  Кристина  Стефанова  и  след  това 

Емануил Христов. Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-99-53 от 28 февруари 2018 г. 

е  постъпила  фактура  от  „О’Кей  Супер  Транс“  АД за  периода  от 
1 февуари  до  21  февруари  2018  г.  Това  е  периодът,  в  който 
комисията  е  била  без  действащ  договор  за  таксиметрови  услуги. 
Моля  да  бъде  одобрена  фактурата  като  разход.  Стойността  е 
1567,54 лв.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Сега думата има господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. 
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Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-60-391 от 28 февруари 2018 г. 
сме  получили  по  електронната  поща  официално  писмо  от 
„Информационно обслужване“ АД във връзка с искането им да им 
предоставим  две  удостоверения  или  да  го  кажа  по-просто  – 
референции относно сключени договори с тях и отчетена работа, за 
да  могат  да  кандидатстват  по  обществени  поръчки  за  подобни 
дейности. 

Едното  удостоверение  е  във  връзка  със  спечеления  от  тях 
конкурс  за  компютърна  обработка  на  резултатите  от  изборите  за 
народни представители на 26 март 2017  г., а другото е аналогично, 
само че за изборите за президент и вицепрезидент в края на 2016 г. 

В удостоверенията е посочено какви програмни продукти са 
осигурили за изпълнение на дейностите, какви стандартни програми 
са  използвали,  какви  компютърни  конфигурации  като  бройка  и 
колко специалисти са осигурили и т.н. Проверил съм ги, те са общо 
взето стандартни. Отговарят на описанието. 

Затова предлагам Централната избирателна комисия да вземе 
решение да упълномощи изпълняващия длъжността председател и 
секретарят да подпишат тези удостоверения, за да ги предоставим на 
„Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И още едно писмо имам. 
Получили  сме  писмо  по  електронната  поща  от  Валентин 

Коцаков.  Писмото  е  кратко  и  ще  ви  запозная.  Той  самият  казва: 
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„Здравейте!  Не  знам  дали  пиша  на  правилното  място.  Казвам  се 
Валентин Христов Коцаков, със съответно ЕГН. Въпросът ми е дали 
можете  да  ми  отговорите  относно  членството  ми  в  политическа 
партия.  По-рано  членувах  в  една  такава,  но  ги  помолих  за 
прекратяване  на  членството  ми.  Това  мое  искане  е  свързано  с 
желанието ми да членувам в друга политическа партия. Ако вие не 
можете  да  ми  отговорите,  надявам  се  поне  да  ме  насочите   към 
друго място, където мога да проверя. Благодаря предварително.“ 

Колеги, аз не знам някъде да има регистър на хората, които 
членуват  в  партиите.  Извинявам  се,  първо  аз  не  съм  членувал  в 
никоя  партия,  и  сега  не  членувам  и  затова  ми  е  по-трудно  да 
отговоря. Но смятам, че единствено партията може да му каже дали 
е член или не е. Той иска някаква организация, да речем съдът или 
ние да му кажем дали членува в партия?!...  Аз не знам някъде да 
съществува… (Реплики.) 

В партията може, но извън партията не знам да съществува 
някъде  някакъв  списък.  Затова  предлагам  да  му  подготвя  един 
кратък отговор, че единствено към партията, в която е членувал, е 
редно да се обърне и да попита дали е  член или не е,  или ако е 
освободен – откога е освободен и т.н. 

Преминаваме към разглеждането на: 
3. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Заповядайте, господин Баханов, за вашия доклад. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  първо  има  едно 

постановление за прекратяване на наказателно производство и тъй 
като знаете, че това е със срок за обжалване, ви го докладвам. 

Пристигнало е с вх. № ПВР-09-25 от 28.02.2018  г. от младши 
прокурор  в  Окръжна  прокуратура  –  гр.  Русе,  постановление  от 
23.02.2018  г.,  с  което  прекратява  наказателното  производство  по 
досъдебно  производство  по  посочена  прокурорска  преписка,  като 
изпраща материалите по компетентност на Централната избирателна 

10



комисия  на  Република  България  за  произнасяне  по 
административно-наказателната  отговорност  на  членовете  на 
районната избирателна комисия – гр. Русе, и секционна избирателна 
комисия,  посочена  конкретно  в  гр.  Русе,  за  проведените  на 
26.03.2017  г.  избори  за  народни  представители  и  национален 
референдум. 

Става въпрос за едно лице, което е родено през 1992 г.,  но 
има  92  %  ТЕЛК,  а  именно  детска  церебрална  парализа,  умерена 
умствена  изостаналост  и  параноидна  шизофрения.  Има  назначен 
настойник – майката на същото лице. И на проведените избори – 
накратко  ви  казвам  фактическата  обстановка,  са  отишли  майката 
заедно  с  дъщерята,  която  е  била  под  запрещение,  да  гласуват. 
Дъщерята била в списъка на заличените лица, но майката попитала 
дали може и двете да гласуват. Даже е представила решението на 
ТЕЛК, с което е била освидетелствана дъщеря й. 

Членовете  на  секционната  избирателна  комисия  са 
извършили справка в списъка с регистрираните гласоподаватели, но 
не са проверили в списъка със заличените лица, където имената на 
лицето  са  фигурирали.  Посъветвали  са  се  с  представители  на 
районната избирателна комисия по телефона и са получили указание 
от  РИК,  че  лицето  може да  гласува  -  след  като  не  е  в  основния 
списък, да бъде дописано под чертата. Било им е разпоредено даже 
устно да добавят трите имена на лицето,  което е  било под пълно 
запрещение.  Предполагам,  че  членът  на  секционната  избирателна 
комисия не е посочил, че лицето фигурира в списъка на заличените 
лица и е нямало как да посочи, тъй като те не са си направили труда 
да  проверят  това  лице  дали  фигурира  в  този  списък,  където  в 
действителност е фигурирало под № 3. 

Влезли  са  майката  и  дъщерята.  Упражнили  са  правото  на 
глас,  но  тъй  като  заболяването,  както  казах,  на  лицето  не  са  му 
позволявали то да упражни воля, да чете и да пише, майката се е 
подписала и срещу името на дъщерята. Гласувала е и изводите е, че 
на  първо  място  по  отношение  на  лицето,  което  е  с  92  % ТЕЛК, 
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същото  е  наказателно,  неотговорно,  съгласно  чл.  33,  ал.  1  от 
Наказателния  кодекс,  тъй  като  в  съзнанието  й  са  липсвали  ясно 
отразени  представи  относно  признаците  от  обективна  страна  на 
престъплението по чл. 168 от Наказателния кодекс. 

По отношение на майката прокурорът също така счита, че е 
несъставомерно деянието, тъй като на първо място тя е упражнила 
законосъобразно своето право на глас. От друга страна, е отбелязала 
вота  в  изборния списък на  дъщеря си,  защото последната  поради 
заболяването си не е била в състояние да чете и да пише, но въпреки 
това  получила  разрешение  за  гласуване  от  районната  и  от 
секционната избирателни комисии. И последващото подписване на 
майката срещу ръкописно добавеното име на дъщеря й в списъка с 
регистрирани  гласоподаватели,  не  води  до  осъществяване   и   на 
състава  по  чл.  168,  ал.  2  от  Наказателния  кодекс.  Счита,  че  се 
изисква едно лице по ал. 2 едно лице да е упражнило два пъти или 
повече пъти чрез гласуване в две различни секции в рамките на един 
избор. 

И  на  следващо  място  не  може  да  бъде  определено  като 
престъпно  поведението  на  членовете  на  секционната  избирателна 
комисия,  след  като  те  са  запитали  по  телефона  районната 
избирателна комисия, която е позволила да гласува. Единственото 
им нарушение е, че не са проверили в списъка на заличените лица. 

Както ви казах и в началото на доклада си, постановлението е 
за  прекратяване  на  наказателно  производство  и  изпращане  на 
материалите  по  досъдебното  производство  на  Централната 
избирателна  комисия  за  евентуално  административно-наказателна 
отговорност на членовете на районната избирателна комисия и на 
секционната избирателна комисия. 

Предлагам  това  постановление  да  остане  за  сведение,  тъй 
като  РИК  вече  не  съществува,  СИК  –  също.  Просто  в  бъдещите 
обучения да обърнем внимание да се акцентира при обученията, че 
когато  едно  лице  не  бъде  открито  в  списъка,  първата  работа  на 
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съответната секционна избирателна комисия е да провери в списъка 
на заличените лица. 

Това е предложението ми, госпожо председател. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  се  учудвам  на  колегите  от 

Прокуратурата.  Разбира  се,  преписката  е  тръгнала  срещу  лицето, 
което не е упражнило правилно правото си на глас. Ние сме им из-
пратили данни, че лице, което е под запрещение, е гласувало. А пък 
че те са го образували срещу неизвестен извършител, е друг въпрос. 

Искам  да  коментирам,  защото  в  дадения  случай  е  налице 
престъпление от страна на майката. Тя е гласувала два пъти и се е 
подписала  вместо  дъщеря  си,  без  да  има  право.  Още  едно 
престъпление. 

А на следващо място това, че някой устно нещо е казал, не 
значи, че има решение на РИК. Няма писмено решение. Какво значи: 
някой им е казал? (Реплики.) 

Хубаво, но когато някой ми се обади и пита без да е взето 
решение  на  Централната  избирателна  комисия,  решение  няма.  В 
случая няма решение на РИК. 

Просто среща с Прокуратурата трябва да се направи сега, в 
спокойно време. Не преди избори, когато всички сме натоварени, а 
да  седнем  и  да  поразсъждаваме  малко  като  колеги.  Какво  значи 
гласуване два пъти? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Поне да я бяха предупредили, че не може да гласува вместо 
дъщеря си. Не нещо друго. (Реплики.) 

ТЕЛК  нищо  не  значи  докато  комисията  не  види  съдебно 
решение.  Може  тези  членове  на  СИК  и  да  не  знаят  правните 
последици, защото явно не са си прочели забранителния списък. 

Нека  остане  за  сведение,  но  според  мене  вече  е  редно  да 
направим – канцелария имаме, и да започнем да анализираме тези 
случаи и  да  пратим на съответните  комисии за  обученията  какво 
правят. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има и едно писмо от 
Районна прокуратура – Елхово, с вх. № НС-09-6 от 28 февруари 2018 
г. Желаят във връзка с разследване по досъдебно производство по 
описа  на  Районна  прокуратура  –  Елхово,  да  бъдат  предоставени 
заверени копия на решенията на ЦИК, с които да е регистрирана и 
обявена  за  участие  политическа  партия  „Движение  за  права  и 
свободи“  в  проведените  избори  за  народни  представители  на 
26.03.2017   г.,  както  и  издаденото  удостоверение  по  чл.  200  от 
Изборния кодекс. 

По тази преписка е имало досега и кореспонденция по това 
досъдебно производство, както е представено от Деловодството, на 
колегата  Ивков.  По  отношение  на  няколко  лица  има  досъдебно 
производство.  Явно  са  им  необходими  и  тези  документи,  които 
искат,  така  че  с  едно  придружително  писмо  предлагам  да  им 
изпратим  заверени  копия  от  исканите  документи,  а  именно  от 
решението  на  Централната  избирателна  комисия,  с  което  е 
регистрирана  въпросната  политическа  партия,  както  и  издаденото 
удостоверение по чл. 200 от Изборния кодекс на същата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  нямам  нищо 
против. Разбира се и ние помагаме в тези случаи на разследващите 
органи  и  правим  всичко  възможно.  Но  с  каква  цел  решението  и 
удостоверението се изпращат, не ми става ясно. 

На второ място, не съм убедена и моля за отговор: имаме ли 
удостоверение при нас за регистрираните партии? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз също не знам за какво им трябват. 
Ако желаете, можем да ги попитаме за какво им е нужно решението. 
Освен това мисля, че решението може да бъде намерено и на сайта 
на Централната избирателна комисия така или иначе.  Но явно им 
трябва  заверено  копие  предполагам,  за  да  го  приложат  като 
официален документ към досъдебното производство. Това е моето 
предположение, а за какво им е нужно, нямам представа. 

Освен  това  от  Деловодството  ни  е  представено  копие  от 
Решение  №  4257-НС  от  8  февруари  2017   г.,  както  и  копие  от 
удостоверение за регистрация на партия № 9 от 8 февруари 2017  г. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предложихме  да  се  изпрати  само 
препис от решението. Аз обобщавам дебата: да изпратим заверено 
копие  от  решението  и  да  напишем  с  едно  изречение,  че 
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удостоверението  се  издава  в  един  екземпляр  и  се  предава  на 
партията  незабавно  след  регистрацията.  (Реплики.) Само  от 
решението заверено копие. 

Представяме  ви заверено от  нас  копие от  решение №… за 
регистрация на еди-коя си партия. Удостоверението се издава в един 
екземпляр  и  се  предава  на  партията.  Ако  искате,  пишете,  че  в 
регистъра  тази  партия  се  е  подписала,  че  си  е  взела  копие  от 
решението и удостоверението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Предложението е да се изпрати заверено копие от решението с едно 
изречение. 

Режим на гласуване, уважаеми колеги. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 
Има ли други желаещи за изказване, колеги, за да вървим към 

приключване? – Няма. 
Закривам днешното  заседание  с  уговорката,  ако  сме  тук  и 

дойде Общественият съвет, и ако има някакво предложение, да го 
обсъдим. 

Насрочвам следващото заседание за вторник, 6 март 2018 г. 
от 10,30 ч., за която дата тук присъстващите са уведомени. Другите – 
от сайта ни. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева
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