
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 624 

На 13  април  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за 
участие в частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Йорданка  
Ганчева, Росица Матева

2. 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 20 май 2018 г.  

Докладва: Емануил Христов
3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Александър Андреев
4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладва: Йорданка Ганчева

5. Доклади по писма. 
Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Росица 
Матева, Севинч Солакова



5.а. Доклади по постановления на прокуратури. 
Докладва: Георги Баханов

6. Разни. 
Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, 
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка 
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев, 
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария 
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 
Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  16,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
уважаеми  колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната 
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 13  април 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за участие 
в  частичните  избори,  насрочени  на  20  май  2018  г.  –  докладчици 
госпожа Грозева, госпожа Ганчева и госпожа Матева; т. 2. 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 
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частични  избори  за  кметове,  насрочени  на  20  май  2018  г.  – 
докладчик господин Христов; т. 3. Проект на решение за промяна в 
състав  на  ОИК  –  докладчик  господин  Андреев;  т.  4.  Доклади 
относно искания за отваряне на запечатани помещения – докладчик 
госпожа Ганчева;   т.  5.  Доклади по  писма с  докладчици госпожа 
Ганчева,  госпожа  Матева,  госпожа  Солакова;  т.   6.  Разни  – 
докладчик аз.  

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, нова точка - доклади по 
постановления на прокуратури, тъй като има  няколко, които са за 
следващото заседание, но за днес има едно постановление, с което се 
прекратява наказателно производство и с оглед на изтичащ срок ще 
ви моля днес да го разгледаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 
господин  Баханов.  Това  е  нова  точка  5.а.  –  Доклади  по 
постановления на прокуратури. 

Други предложения? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния  ред,  бих  искала  да  ви  кажа,  че  всички  колеги,  които 
отсъстват от днешното заседание, отсъстват по обективни причини. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 
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1.  Проекти  на  решения  за  регистрация/допускане  на 
партии за  участие в  частичните  избори,  насрочени на 20  май 
2018 г. 

Първи докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна  дата  има  качени  два  проекта.  Първият,  който  ще  ви 
докладвам,  е  под № 4992-МИ.  Той е  за  допускане  до  участие  на 
политическа  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ“.

С вх.  № 2 е  постъпило заявление,  подписано от Красимир 
Дончев Каракачанов – председател и представляващ партията, чрез 
пълномощника Стефан Николаев Грънчаров, заведено под № 2 на 
12 април  2018  г.  в  регистъра  на  партиите  на  ЦИК  за  участие  в 
частичните  избори за  кмет  на  кметство  Мост,  община  Кърджали, 
област Кърджали, за кмет на кметство Лясково, община Добричка, 
област Добрич, за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, 
област Хасково, за кмет на кметство Семчиново, община Септември, 
област Пазарджик, за кмет на кметство Маломир, община Върбица, 
област  Шумен,  за  кмет  на  кметство  Миланово,  община  Велики 
Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Галиче, община Бяла 
Слатина, област Враца, за кмет на кметство Беден, община Девин, 
област Смолян, за кмет на община Макреш, област Видин, и за кмет 
на община Лозница, област Разград, насрочени на 20 май 2018 г.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 
партията в бюлетината: ВМРО – Българско национално движение. 

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 
правно  състояние  на  партията,  издадено  на  05.04.2018  г.; 
удостоверение № 48-00-247 от 10.04.2018 г. от Сметната палата за 
внесени от  партията  финансови  отчети  за  2015,  2016  и  2017  г.  и 
заверено копие на пълномощно от 28.08.2017 г. в полза на Стефан 
Николаев  Грънчаров  за  представителство  пред  Централната 
избирателна комисия. 
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1973-
МИ от 07.09.2015 г. за участие в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице  са  изискванията  на  чл.  464  от  Изборния  кодекс, 
поради което и предвид изложеното  ви предлагам на основание чл. 
57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс да 
допуснем  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство 
Мост,  община  Кърджали,  област  Кърджали,  за  кмет  на  кметство 
Лясково,  община  Добричка,  област  Добрич,  за  кмет  на  кметство 
Криво поле, община Хасково, област Хасково, за кмет на кметство 
Семчиново,  община  Септември,  област  Пазарджик,  за  кмет  на 
кметство  Маломир,  община  Върбица,  област  Шумен,  за  кмет  на 
кметство  Миланово,  община  Велики  Преслав,  област  Шумен,  за 
кмет на кметство Галиче,  община Бяла Слатина,  област Враца,  за 
кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, за кмет на 
община  Макреш,  област  Видин,  и  за  кмет  на  община  Лозница, 
област Разград, насрочени на 20 май 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 
госпожо  Грозева.  Разбирам,  че  тяхното  заявление  е  за   всички 
насрочени на 20 май 2018 г. избори.

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 
допълнение, коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение. Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5019-МИ. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е под № 4996 и е за 
допускане  на  партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА  ПРАВА  И СВОБОДИ“  за 
участие в частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ“, подписано от Мустафа Сали Карадайъ, председател и 
представляващ  партията,  подадено  чрез  пълномощника  Серхан 
Шукри Садула, заведено под № 5 на 13 април 2018 г. в регистъра на 
партиите на ЦИК за участие в частичните избори, насрочени на 20 
май 2018 г.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 
партията в бюлетината: Движение за права и свободи – ДПС. 

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 
правно  състояние  на  партията,  издадено  на  04.04.2018  г.  по  ф.д. 
№ 2574/1990 г.;  удостоверение  №  48-00-254  от  12.04.2018  г.  от 
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 
2016 и 2017 г.; и копие на пълномощно № 4 от 11.01.2018 г. в полза 
на Серхан Шукри Садула.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1840-
МИ  от  04.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице  са  изискванията  на  чл.  464  от  Изборния  кодекс, 
поради което ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ 
и  чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния  кодекс  да  допуснем  партия 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в частичните 
избори за  кмет на  кметство  Криво поле,  община Хасково,  област 
Хасково,  за  кмет  на  кметство  Лясково,  община  Добричка,  област 
Добрич,  за  кмет  на  кметство  Мост,  община  Кърджали,  област 
Кърджали,  за  кмет на  община Макреш, област  Видин,  за  кмет на 
кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, за кмет 
на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на 
кметство  Маломир,  община  Върбица,  област  Шумен,  за  кмет  на 
кметство  Миланово,  община  Велики  Преслав,  област  Шумен,  за 
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кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, и за кмет на 
община Лозница, област Разград, насрочени на 20 май 2018 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 
Движение за права и свободи – ДПС.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5020-МИ.
Продължете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, следващият номер на проекта е 
4999  и  касае  допускане  на  партия  АБВ  (АЛТЕРНАТИВА  ЗА 
БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ)  за  участие  в  частичните  избори  за 
кметове на кметства  и кметове на общини,   насрочени на 20 май 
2018 г.

Постъпило е заявление от партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), от Константин Василев Проданов – 
председател  и  представляващ  партията,  подадено  чрез  Вилислав 
Николаев  Карпачев,  заведено  под  №  6  на  13  април  2018  г.  в 
регистъра на партиите за участие в частичните избори, насрочени на 
20  май  2018  г.  Извинете,  заявлението  е  подписано  от  Вилислав 
Николаев Карпачев с пълномощно, което е представено. 

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 
ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ).
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Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 
правно  състояние  на  партията,  издадено  на  12.04.2017  г.;э 
удостоверение № 48-00-255 от 13.04.2018 г. от Сметната палата за 
внесени от  партията  финансови отчети за  2015,  2016 и  2017 г.;  и 
пълномощно от Константин Василев Проданов в полза на Вилислав 
Николаев Карпачев.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1774-
МИ  от  03.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

Налице  са  изискванията  на  чл.  464  от  Изборния  кодекс, 
поради  което  ви  предлагам  да  допуснем  партия  АБВ 
(АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ)  за  участие  в 
частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Криво  поле,  община 
Хасково,  област  Хасково,  за  кмет  на  кметство  Лясково,  община 
Добричка,  област  Добрич,  за  кмет  на  кметство  Мост,  община 
Кърджали,  област  Кърджали,  за  кмет  на  община  Макреш,  област 
Видин, за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област 
Пазарджик,  за  кмет  на  кметство  Галиче,  община  Бяла  Слатина, 
област  Враца,  за  кмет  на  кметство  Маломир,  община  Върбица, 
област  Шумен,  за  кмет  на  кметство  Миланово,  община  Велики 
Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Беден, община Девин, 
област  Смолян,  и  за  кмет  на  община  Лозница,  област  Разград, 
насрочени на 20 май 2018 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 
ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5021-МИ.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 
Ганчева. Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 
заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ“,  подписано  от  Бойко 
Методиев Борисов, заведено под № 3 на 12 април 2018 г. в регистъра 
на партиите за участие в частичните избори на 20 май 2018 г. 

Със заявлението е заявено участие в частичните избори във 
всички места, където ще се произведат частични избори на 20 май 
2018 г., а именно за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, 
област  Хасково,  за  кмет  на  кметство  Лясково,  община  Добричка, 
област Добрич, за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област 
Кърджали,  за  кмет на  община Макреш, област  Видин,  за  кмет на 
кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, за кмет 
на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на 
кметство  Маломир,  община  Върбица,  област  Шумен,  за  кмет  на 
кметство  Миланово,  община  Велики  Преслав,  област  Шумен,  за 
кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, и за кмет на 
община Лозница, област Разград. 

Към  заявлението  са  приложени  изискуемите  документи,  а 
именно: удостоверение за актуално правно състояние на партията, 
издадено  на  04.04.2018  г.  от  СГС  по  съответното  фирмено  дело; 
удостоверение № 48-00-248 от 04.04.2018 г. от Сметната палата за 
внесени  от  партията  финансови  отчети  за  2015,  2016  и  2017  г.; 
Пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов, който е подал и 
заявлението  с  изискуемите  документи  в  Централната  избирателна 
комисия.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1553-
МИ  от  28.08.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 
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Предвид горното считам, че мога да ви предложа проекта на 
решение, който е в папка с моите инициали. Налице са законовите 
изисквания и предпоставки и ви предлагам да допуснем политическа 
партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори  по доклада ми. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1553-
МИ  от  28.08.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, номерът на това решение е 5022-МИ. 

И следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с моите инициали във 

вътрешната мрежа се намира проектът за решение. 
Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, на 13 април 2018 г., заведено под 
№  4  във  входящия  регистър  на  партиите  за  участие  във  всички 
частични избори за кметове на кметства и общини, насрочени за 20 
май  2018   г.  Подадено  е  от  Аглика  Стефчева  Виденова  – 
пълномощник  на  председателя  и  представляващ  партията  – 
Корнелия Петрова Нинова. 

Към  заявлението  са  представени  следните  документи: 
Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 
на  05.04.2018  г.;   Удостоверение  №  48-00-252  от  12.04.2018 г.  от 
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 
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2016 и 2017 г.; две пълномощни от госпожа Виденова затова, че е 
упълномощена да представлява партията и да подава заявления. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1843-
МИ  от  04.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

Налице са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464 от  Изборния 
кодекс  за  допускане  на  партия  „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичните избори, 
така че ви предлагам да вземем решение да допуснем политическа 
партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие 
в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Криво  поле,  община 
Хасково,  област  Хасково,  за  кмет  на  кметство  Лясково,  община 
Добричка,  област  Добрич,  за  кмет  на  кметство  Мост,  община 
Кърджали,  област  Кърджали,  за  кмет  на  община  Макреш,  област 
Видин, за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област 
Пазарджик,  за  кмет  на  кметство  Галиче,  община  Бяла  Слатина, 
област  Враца,  за  кмет  на  кметство  Маломир,  община  Върбица, 
област  Шумен,  за  кмет  на  кметство  Миланово,  община  Велики 
Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Беден, община Девин, 
област  Смолян,  и  за  кмет  на  община  Лозница,  област  Разград, 
насрочени на 20 май 2018 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 
БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ –  с  главни  букви, 
така както е изписано. 

Решението подлежи на обжалване така,  както е посочено в 
него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5023-МИ. 

Продължаваме  с  разглеждането  на  точка  втора  от  дневния 
ред: 

2.  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 20 
май 2018 г.  

Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

има  един  проект,  който  касае  компютърната  обработка  за 
предстоящите  частични  избори.  Както  знаете,  имаме  сключен 
договор  с  преброителя  „Информационно обслужване“  АД.  Това  е 
Договор № 2 от 23 февруари 2016 г. – рамков договор. И на базата 
на този рамков договор ние определяме възнаграждението съгласно 
определени параметри. 

Виждате,  че в десетте места,  където ще бъдат произведени 
частични избори, те са към десет различни общински избирателни 
комисии, само че в проекта е допусната грешка по отношение на 
средствата. 

В местата, където има избор за кмет на кметство, сумата за 
първи тур е 864 лв. с ДДС, а за втори тур е 294 лв. с ДДС. 

На две места обаче има избори за кмет на община. Това е в 
Макреш и в Лозница. Тъй като там броят на избирателните комисии 
е под 35, сумата е минимална и при тях е 1164 лв. с ДДС за първи 
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тур,  и  364  лв.  за  втори  тур.  Ще  бъде  коригирано.  До  последния 
момент очаквах дали към тази дата ще бъде включено и Столетово, 
обаче не стана. Затова останаха тези десет. 

Предлагам  да  гласуваме  с  корекцията,  която  ви  казах  за 
съответните  две  общински  избирателни  комисии  предложеното 
възнаграждение,  като  се  има  предвид  в  т.  3,  че  в  случая  при 
произвеждане  на  частични  избори,  те  са  за  сметка  на  общинския 
бюджет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5024-МИ. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо от общинската  избирателна комисия – Върбица, 
област Шумен, към което са приложени: молба  заявление от Ерол 
Селайдин Билял на  общинската избирателна комисия – Върбица, с 
което желае да бъде освободен от поста секретар на ОИК; съответно 
предложение до председателя на общинската избирателна комисия – 
Върбица  от  Стоян  Димитров  –  председател  на  БСП – Върбица  и 
представляващ коалицията в общината,  за назначаването на  Айше 
Рафетова Шабанова на мястото на починалия член на  общинската 
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избирателна комисия Денко Неделчев Денев и освен документите на 
Айше Рафетова Шабанова, а именно декларацията по наше Решение 
№  3255-МИ/НР  от  7  юни  2016   г.,  и  копие  от  дипломата  й  за 
завършено  висше  образование  със  специалност  „Международни 
отношения“,  и  препис-извлечение  от  акта  за  смърт,  установяващ 
настъпилото обстоятелство. 

С оглед на това ви предлагам да вземем решение, което е в 
моята  папка  във  вътрешната  мрежа  под  №  4997,  с  което  да 
освободим като секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Ерол 
Селайдин Билял, и да анулираме издаденото му удостоверение.

Да установим предсрочното прекратяване на  пълномощията 
на  Денко  Неделчев  Денев  като  член  на  Общинската  избирателна 
комисия – Върбица, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от 
Изборния кодекс,  и анулираме издаденото му удостоверение. И на 
негово място да назначим за член на ОИК – Върбица, област Шумен, 
Айше  Рафетова  Шабанова,  със  съответното  ЕГН,  и  да  й  бъде 
издадено удостоверение. 

Отделно от това,  с  оглед освобождаването на секретаря  на 
ОИК – Върбица, съм подготвил да вземем протоколно решение за 
изпращане  на  писмо  до  съответната  политическа  сила  с  оглед 
предложение  за  лице,  което  да  бъде  назначено  на  мястото  на 
освободения секретар на ОИК. 

Преписката  е  с  вх.  № МИ-15-87/10.04.2018 г.  Оригиналите 
пристигнаха с вчерашна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5025-МИ/НР. 
И подлагам на гласуване писмото до политическата сила. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта: 
4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на колегата Ивков 

ви  докладвам  вх.  №  ЦИК-14-16  от  11  април  2018  г.  Писмото  е 
получено от кмета на община Каолиново, като ни моли за нашето 
разрешение  за  достъп  до  запечатано  помещение  във  връзка  с 
извършване на експертиза, обработване и предаване на подлежащи 
на  архивиране  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 
национален референдум през 2013 г. на Държавна агенция „Архиви“ 
– гр. Шумен. 

Колегата Ивков е подготвил проект на решение, но мисля, че 
ние правим това с писмо. Затова и предвид, че колегата го няма, ще 
оттегля проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 
5. Доклади по писма. 
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Първи докладчик е госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-10-7 от 12 април 2018  г. Това е писмо, получено на електронната 
поща от госпожа Наталия Узунова от Постоянното представителство 
на Република България в Брюксел, като ни изпраща – доколкото се 
запознах, тъй като преписката е на английски и е дадена за превод, 
който ще е готов в понеделник – материали по повод предстоящото 
техническо събитие в Брюксел и Работна група „Изборни въпроси“ в 
края на м. април,  за  което имаме вече определени представители. 
Както и форми за реинбурсация. 

Ще го върна след превода. Има резолюция за работна група. 
Предполагам, че има някаква грешка с оглед на това, че става въпрос 
за друго събитие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-55 от 11 април 2018 г., ведно с превода с индекс 1 от 13 април 
2018  г.,  като  от  Международния  център  за  парламентарни 
изследвания ни предлагат нова дата за Професионален сертификат 
за регулиране на политическото финансиране, което ще се състои на 
24-28 септември 2018 г. Предлагат ни начините за регистрация. 

Колеги,  с  оглед  на  темата,  ви  предлагам  да  приемем 
преписката за сведение и за приключване, ако не възразявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други 
становища. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  на  доклад 
информацията, която госпожа Красимира Манолова ни предостави 
под вх.  № ЦИК-09-49 от 3 април 2018  г.  Тя беше докладвана на 
заседание. Това е с оглед възложеното от нас с протоколно решение 
в оперативен порядък да се свърже и да се изискат становища на 
специализираните дирекции. 

Докладвала  съм  информацията  на  3  април  2018   г.  и  аз  с 
резолюция възложих на госпожа Манолова като член на екипа да 
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направи предложение с оглед изложената от нея информация, за по-
нататъшни действия на Централната избирателна комисия. 

Преписката  ми  беше  върната,  като  в  самата  преписка  е 
посочено:  предлага  комисията  да  изпрати  писмо  до  Държавната 
агенция  с  молба  при  възможност  да  ни  бъдат  предоставени 
становища от специализираните дирекции. 

Предлагам  го  сега  за  запознаване  с  оглед  намаления  ни 
състав  и  на  следващо  заседание  да  подложим  на  гласуване  или 
разискване предложението на госпожа Манолова. 

И връщам по молба на колега преписката, която беше на мой 
доклад  за  16-тия  международен  симпозиум  по  изборни  въпроси, 
който ще се проведе в Португалия. Знаете,  че първоначално беше 
заявил  участие  колегата  Баханов.  След  това  поради  ангажимент 
беше  възпрепятстван,  но  с  оглед  отпадането  на  ангажимента  ме 
помоли да върна на доклад и ви предлагам да вземем решение, с 
което  и  той  да  вземе  участие  в  този  симпозиум  в  Португалия  в 
периода 26-28 май 2018  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  две 

преписки  от  Световната  асоциация  на  органите  за  управление  на 
избори -  A-WEB. Едната преписка е с вх.  № ЦИК-07-204-7 от 10 
април 2018 г., а другата е с вх. № ЦИК-07-204-8 и 9 от 12 април 2018 
г.,  с  което  ни  информират  за  проведеното  Шесто  събрание  на 
Изпълнителния съвет на Асоциацията, което беше във Фиджи. 
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Поздравяват всички страни – и присъствалите, и тези които 
не са могли да присъстват.  И ни изпращат документите,  които са 
обсъждани и по които са взети решения. Тъй като са в доста голям 
обем, са дадени за превод, но преводът ще бъде готов към края на 
месеца.  И  като  бъде  готов,  ще  ви  ги  докладвам.  Сега  е  само  за 
сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  сряда  ви 

докладвах  вх.  №  ЦИК-04-19  от  10  април  2018  г.  –  писмо  от 
Министерството  на  финансите,  с  проект  на  решение  за 
дългосрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. Срокът в 
писмото беше определен – 12 април 2018 г. 

Знаете, че вчера в условие на съгласуване след представяне 
на  докладната  записка  и  проекта  на  бюджетна  прогноза, 
Централната избирателна комисия изпрати писмо до министъра на 
финансите, в което изрази становище, че не съгласува бюджетната 
прогноза за този период в частта относно предвидените средства за 
Централната избирателна комисия, поради недостиг те да обезпечат 
и дейността на Централната избирателна комисия и изпълнението на 
законовите  задължения  по  Изборния  кодекс.  Във  връзка  с  това  с 
вчерашна дата е… (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  не  са  публикувани  актуалните  данни.  Сега  ще  помолим 
администрацията да ги публикува и тогава ще върнем доклада. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 
писмо,  което помолих след разговор с  председателката  на ОИК – 
Котел, а след това ми се обади и председателката на ОИК – Разлог – 
много е вероятно и при вас да са постъпили такива обаждания. 

С вх. № МИ-06-246 от днешна дата ни е препратено копие на 
писмо с изх. № 253 от 13 април 2018 г. от Националната асоциация 
на  председателите  на  общински  съвети  в  Република  България, 
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подписано  от  изпълнителния  директор,  до  председателите  на 
общинските съвети, с което писмо напомнят и обръщат внимание, че 
на 23 април 2018 г. изтича срокът, в който общинските избирателни 
комисии трябва да утвърдят образеца на декларацията по чл. 35, ал. 
1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно  придобито  имущество.  Позовават  се  на  консултация  с 
господин  Николов  –  бивш  член  и  председател  на  Комисията  за 
предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на  интереси. 
Приложено  са  изпратили  проект  на  декларация  за  общинските 
съвети. 

И  в  двата  разговора  уточних,  че  Централната  избирателна 
комисия няма друго становище извън това, което е изпратено на 15 
февруари  2018  г.  и  е  публикувано  на  интернет  страницата  на 
Централната избирателна комисия. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  моля  да  се  обсъди  на 
заседание на работна група. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  това,  че  наистина  23  април 

наближава, ние не сме сигурни дали всички общински избирателни 
комисии  са  сезирани  вече.  Но  с  оглед  на  това,  че  се  получават 
разнопосочни изразени становища от различни институции и с оглед 
и  на  факта  от  практиката,  че  няколко  общински  избирателни 
комисии предприеха действия въз основа на сезиране от общинските 
съвети,  в  оперативен  порядък  –  така  както  се  уточнихме,  да 
публикуваме съобщение на нашата страница и да изпратим писмо до 
всички общински избирателни комисии, като изразим становище, че 
поддържаме становището, изразено в съответния изходящ номер от 
15 февруари 2018 г. 

Същото писмо – приемам предложението, направено в залата, 
да се изпрати до тази Национална асоциация на председателите на 
общински съвети в Република България.  Нашето становище от 15 
февруари 2018 г. беше адресирано до Националното сдружение на 
общините в Република България. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 

предложения. Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Публикуваха предходната преписка във вътрешната мрежа. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  ЦИК  по 

електронната поща с вх. № ЦИК-00-459 от 11 април 2018 г., постъпи 
писмо  с  корекция  на  информацията  за  Коалиция  от  партии 
„Патриотичен фронт –  НФСБ и ВМРО“ и тази информация беше 
публикувана  с  вчерашна  дата  на  страницата  на  ЦИК  с  оглед  на 
поканите,  които  се  изпращат  за  консултациите  за  съставите  на 
секционните избирателни комисии. 

Докладвам ви го за сведение. 
Докладвам ви за сведение вх. № ЧМИ-06-16 от 12 април 2018 

г.  Временно изпълняващият длъжността  кмет на община Макреш, 
област  Видин  Митко  Антов  изпраща  копие  от  заповедта  за 
образуване  на  избирателни  секции,  информация  за  номерата  на 
секциите, както и за броя на избирателите. 

По същия начин сме получили писмо и от заместник-кмета на 
община Върбица Бейсин Мустафа, с вх. № ЧМИ-06-16 от 13 април 
2018 г., за номерата, адреса на избирателната секция в кметството и 
броя на избирателите. 

Тази  информация  ще  бъде  публикувана  на  страницата  на 
Централната  избирателна  комисия  след  получаването  на 
информация за всички кметства и общини, в които има насрочени 
частични избори на 20 май 2018 г. 
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За  сведение  ви  докладвам  покани,  които  са  получени  за 
участие  в  семинари  по  различни  теми.  Те  са  предоставени  и  на 
Дирекция  „Администрация“.  Отделно  само  ще  си  позволя  да 
докладвам  вх.  №  ЦИК-00-463  от  13  април  2018  г.  за  типови 
документи,  изготвени  в  съответствие  с  GDPR  от  експертите  на 
Правна академия – да се предостави на директора на Дирекцията за 
запознаване и евентуално, ако има интерес, да се закупят. 

Колеги, вече разбрах, че е публикувана цялата преписка, вкл. 
и  изходящия  номер  на  писмото,  с  което  представихме  нашето 
становище в Министерството на финансите. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на последващо одобрение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 2 (Камелия Нейкова,  
Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, продължаваме с: 
5.а. Доклади по постановления на прокуратури. 
Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател,  ще 

бъда кратък. 
С  вх.  №  НР-09-41  от  11  април  2018  г.  сме  получили 

постановление на Софийската районна прокуратура от прокурор при 
същата.  Постановлението  е  за  прекратяване  на  наказателно 
производство. Знаете, че такова постановление има 7-дневен срок за 
обжалване. 
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Касае се за образувано досъдебно производство по чл. 212, 
ал.  1  от НПК с постановление на Софийска районна прокуратура 
затова, че на 6.11.2016 г. в София в избирателна секция № 24 в район 
„Изгрев“,  в  избирателна  секция  №  35  в  район  „Надежда“,  в 
избирателна секция № 12 в „Кремиковци“ и в избирателна секция № 
26  в  район  „Изгрев“  е  гласувано  два  пъти  в  Националния 
референдум,  проведен  в  Република  България  на  същата  дата  – 
престъпление по чл. 168, ал. 2, предложение второ от Наказателния 
кодекс. 

Досъдебното  производство  е  образувано  по  материали 
отделени  с  цитираното  по-горе  постановление  на  СРП  по 
прокурорска преписка № 584/2018 по описа на Софийската районна 
прокуратура.  Не  е  повдигано  и  предявявано  обвинение,  не  са 
взимани  мерки  за  неотклонение  и  други  мерки  за  процесуална 
принуда, обаче след като досъдебното производство е изпратено от 
водещия  разследването  полицай  с  мнение  за  прекратяване  на 
наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 и чл. 24, 
ал.  1,  т.  6  от  НПК,  като в мнението си разследващият  полицай е 
посочил, че е установено, че за същите лица и за същото деяние вече 
се води досъдебно производство с посочен номер по описа на Главна 
дирекция „Национална полиция“ – МВР, прокурорска преписка № 
50962/2018 по описа на СРП. 

Направена е служебна проверка в двете деловодства на СРП 
и  СГП  и  след  проведен  телефонен  разговор  с  водещия 
разследването, е установено, че постановлението на наблюдаващия 
прокурор при СРП – досъдебно производство по описа на СРП, е 
иззето от Главна дирекция „Национална полиция“ и възложено за 
разследване на СГП, Следственото отделение или Следствен отдел, 
като е заведено там вече като следствено дело № 178. 

Поради тези факти настоящото досъдебно производство, по 
което  е  постановлението  по  описа  на  СДВР  по  прокурорска 
преписка № 3769, също се води за престъпление по чл. 168, ал. 2 във 
връзка с гласуване два пъти на националния референдум, проведен 
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на 6.11.2016 г. от страна на лицата Руслан Мицов, Данаил Янов и 
Диана Павлова. Прокурорът счита, че са налице основанията по чл. 
243,  ал.  1,  т.  1  във  връзка  с  чл.  24,  ал.  1,  т.  6  и  насрещното 
производство  следва  да  бъде  прекратено,  тъй  като  се  касае  за 
наличие  на  вече  образувано  и  незавършено  друго  наказателно 
производство  за  същото  престъпление  и  спрямо  същите  лица, 
поради  което  и  прокурорът  е  постановил  прекратяването  на 
наказателното производство. 

Колеги,  считам,  че  с  оглед  на  така  изложените  мотиви  в 
цитираното постановление, същото е правилно и законосъобразно. 
Водени са две досъдебни производства за едно и също престъпление 
по отношение на лицата и едното е прекратено, тъй като няма логика 
и  не  може  да  се  водят  две  досъдебни  производства  пред  две 
различни институции по отношение на едно и също престъпление, 
извършено от едни и същи лица. 

Предлагам да остане за сведение и да не бъде обжалвано. Ако 
има някакво мнение от колегите, може да се запознаят и на следващо 
заседание да изразят такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  последната  точка  от 
дневния ред: 

6. Разни. 
Моля  ви  във  вътрешната  мрежа  в  папка  за  днешното 

заседание извън папките на колегите, има проект на писмо № 13020. 
Мисля,  че  тук  се  опитах  да  обобщя  изразените  становища  по 
отношение на предложените промени в Устава на Асоциацията на 
органите за управление на избори в Европа. Моля да погледнете и 
преценете дали това са те. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми колеги, в оперативен порядък обсъдихме промени 
в т. 2 относно индивидуалното членство. Моля ви още веднъж да се 
запознаем и когато сме в по-голям състав,  вече да гласуваме това 
предложение. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание на 17 април 2018 г., вторник, 
в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

24


