ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 629
На 26 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Бойчо Арнаудов
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Георги Баханов, Ерхан Чаушев
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Иванка Грозева, Катя Иванова
4. Доклади по писма.
Докладват:Бойчо Арнаудов, Цветозар Томов,
Мария Бойкинова, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
6. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова
и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Йорданка Ганчева и Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Севинч Солакова – секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения – докладчик господин Арнаудов.
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК – докладчик господин Баханов.
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки – докладчици госпожа Грозева и госпожа
Иванова.
4. Доклади по писма с докладчици: господин Арнаудов,
господин Томов, господин Христов, госпожа Бойкинова и госпожа
Солакова.
5. Доклади относно постановления на прокуратури с
докладчик господин Баханов.
6. Разни, с докладчик аз.
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Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения
към така предложения ви дневен ред? Заповядайте, госпожо
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други предложения? Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев. Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Сюлейман.
Други колеги? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване с вдигане на ръка така
предложения и допълнен дневен ред. Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря ви, господин Томов.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред бих искала да ви уведомя, че по обективни причини
днес отсъстват от заседанието: господин Андреев, госпожа Ганчева,
госпожа Мусорлиева, господин Пенев и господин Цачев.
Колеги, и на миналото заседание господин Цачев е отсъствал
по обективни причини, но не го обявих, тъй като поради
недоразумение в администрацията нито председателят на ЦИК, нито
асистентът на председателя, нито директора на дирекция са били
информирани за отпуска, който господин Цачев ползва.
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И на второ място, колеги, за днешното заседание закъсняват
госпожа Сидерова и госпожа Иванова. Другите колеги готвят
преписки.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, господин Арнаудов.
Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия са постъпили писма с вх. № ЦИК-14-17 от
13 април 2018 г. и вх. № ЦИК-14-17/2 от 19 април 2018 г. от кмета на
община Хисаря, област Пловдив, с искане за разрешаване
отварянето на запечатано помещение, стая № 8, намиращо се във
втори вход на втория етаж във втората сграда на община Хисаря, с
адрес гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” № 14, в което се съхраняват
изборните книжа и материали в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените национални референдуми през 2013 г., 2015
г. и 2016 г., избори за членове на Европейски парламент от Република
България през 2009 г., избори за народни представители през 2017 г.,
избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и
избори за общински съветници и кметове през 2015 г.
Искането е във връзка с необходимостта от извършване на
експертиза, научно-техническа обработка и предаване в „Държавен
архив“ – гр. Пловдив, на изборните книжа от изборите за членове на
Европейски парламент от Република България през 2009 г. и национален
референдум през 2013 г., тъй като срокът за съхранение на същите е
изтекъл. Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване
изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него
подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно
съхранение и предаването им за постоянно съхранение в „Държавен
архив“ – гр. Пловдив, както и унищожаване на неценни документи, за
което ще бъде съставен акт.
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В тази връзка съм подготвил проект за решение, което се намира
в моя папка днешно заседание. С решението разрешаваме отварянето на

запечатаното помещение, предаването на книжата от референдума през
2013 г. и изборите за Европейския парламент в 2009 г. при спазване
изискванията на наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
Моля погледнете го, мисля че решението е стандартно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Арнаудов. Колеги, коментари? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5035, без индекс, тъй
като се съхраняват книжа и материали от всички видове избори,
включително и национален референдум 2016 г.
Колеги, преминаваме към точка втора – доклади относно
искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи докладчик
е господин Баханов.
Точка 2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-73 от 13 април 2018 г. в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за плащане на
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия –
Разлог. За пълнота на доклада ще кажа, че искането е подписано и от
председателя, и от секретаря и е подпечатана с печата на
Общинската избирателна комисия в Разлог.
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Приложени са протокол от 6 март 2018 г. със съответните
решения, както и протокол от 3 април 2018 г. със съответните
решения, съдържащи се в същия.
Искането за заплащане, уважаеми колеги, е за проведени две
заседания на Общинската избирателна комисия – Разлог, съответно
на 6 март и на 3 април 2018 г. Заседанието на 6 март е във връзка с
разглеждане на подадена жалба от Атанас Александров Крънчев
против решение № 236 на ОИК – Разлог, на което е присъствал
целият състав на Общинската избирателна комисия – Разлог:
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. Ако си
спомняте, колеги, на господин Крънчев бяха прекратени предсрочно
пълномощията му като общински съветник за неявяване на няколко
поредни заседания и разглеждане на неговата жалба. Взето е
решение същата да се препрати на Административен съд –
Благоевград.
Следващото заседание, проведено на 3 април, е във връзка с
предсрочното прекратяване пълномощията на общински съветник др Емил Тончев, който е обявен за народен представител в
Четиридесет и четвъртото Народно събрание от листата на
политическа партия ГЕРБ и обявяване съответно на следващия от
листата на политическа партия ГЕРБ, който да влезе в Общинския
съвет, гр. Разлог.
Това са, уважаеми колеги, двете заседания, като колегите
желаят да им бъде изплатено възнаграждение и за две дежурства.
Едното дежурство е на 7 март и е във връзка с подготовка на
преписката по оспорваното решение на Общинската избирателна
комисия – Разлог, за изпращане на същото в Административен съд –
Благоевград, както и за писмено изготвяне на становище по жалбата.
Дежурството е дадено от председателя и трима членове. Следващото
дежурство е на 16 март, то е за явяването в открито съдебно
заседание по административно дело по описа на Административен
съд – Благоевград. Явили са се председателят и един член.
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Уважаеми колеги, обобщено, моля да вземем решение за
заплащане на възнаграждение за две заседания на Общинската
избирателна комисия – Разлог, съответно на 6 март и на 3 април
2018 г., както и за проведените две дежурства на 7 март и на 16 март
2018 г. в изброените от мен състави на Общинската избирателна
комисия – Разлог.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, обикновено започвам заседанието по този
начин, когато имаме такъв случай, но изчаках да бъдат повече
членове на ЦИК в зала. Колеги, днес нашият колега госпожа Матева
има рожден ден. Да й честитим рождения ден, да бъде жива и
здрава, много щастлива тя и цялото й семейство, много успешна!
(Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик по
тази точка – господин Чаушев. Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-64 от
26 март 2018 г. сме получили искане за заплащане на
възнаграждение за проведени заседания от Общинската избирателна
комисия – Лозница. Първото заседание е на 14 март 2018 г., на което
са присъствали: председател, заместник-председател, секретар и
6 членове. На заседанието са прекратили правомощията на кмета на
гр. Лозница, поради което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с
чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и наше Решение № 2901 от 5 ноември 2016 г., т. 3.1.
буква „б” и т. 3.2. от това решение предлагам да им се изплати
възнаграждение за това заседание.
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Другото заседание е проведено на 18 март 2018 г., на което са
присъствали: председател, заместник-председател, секретар и 7
членове. На това заседание са прекратили правомощията на
общински съветник и съответно са обявили следващия от листата.
На основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам да
им се изплати възнаграждение и за това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Господин Баханов, за да приключим и с точка първа, да
върнем към вашия доклад за отваряне на запечатани помещения.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само едно за
сведение. Разпределен ми е вх. № ПВР-06-19 от 20 април 2018 г. от
община Сандански относно отваряне на помещение. В изпълнение
на Решение № 3796-ПВР/НР на ЦИК ни изпращат документи,
описващи действията, извършени от определени със заповед на
кмета на общината служители от общинската администрация.
Подписано е от кмета и е подпечатано с печата на общината.
Изпратен ни е протокол от 16 април 2018 г. на комисията,
която е отворила запечатано помещение № 3 в сградата на община
Сандански, партерен етаж, в което се съхраняват само изборни
книжа и материали от произведените през 2016 г. избори за
президент и вицепрезидент и национален референдум. Отварянето е
с цел прибиране в помещението на оригинален избирателен списък
от секционна избирателна комисия № 23, гр. Сандански, който е бил
предоставен на Районно управление – Сандански, по тяхно искане.
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Има приемно-предавателен протокол. Присъствали са всички
членове на комисията. Изпратен ни е в оригинал и протоколът от
23 януари и от 13 февруари 2018 г., както и заповедта на кмета за
назначаване на съответната комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов. Това беше доклад за сведение.
С това изчерпихме и точка първа, и точка втора от дневния
ред. Преминаваме към точка трета – доклади по дела, жалби,
сигнали и административнонаказателни преписки. Първи докладчик
е госпожа Грозева. Заповядайте.
Точка 3. Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата има проект за
решение относно жалба от Веселин Димитров Велков в качеството
му на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго
Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в
качеството им на представляващи Инициативния комитет за
издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за
кмет на община Макреш в изборите за кмет на община на 20 май
2018 г.
Жалбата е срещу решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на
ОИК – Макреш. Постъпила е по електронната поща. Останалите
PDF файлове са цялата преписка, която ни е изпратена и
комплектувана от Общинската избирателна комисия – Макреш. Тя е
заведена с вх. № ЧМИ-15-26 от 25.04.2018 г.
Към жалбата са приложени регистър на инициативните комитети
за издигане кандидатурата на независим кандидат; протокол № 4 от
24.04.2018 г. от проведено заседание на ОИК – Макреш; страница от
регистъра на жалбите на ОИК – Макреш; предложение от Инициативния
комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на община –
Приложение № 59А-МИ от изборните книжа; заявление – декларация от
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кандидат, подписана от Веселин Димитров Велков – Приложение № 62МИ от изборните книжа; решение № 31-МИ от 16.04.2018 г. за
регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за кмет на
община на 20 май 2018 г. за издигането на независимия кандидат за кмет
на община Веселин Димитров Велков; решение № 139 от 24.04.2018 г. за
регистрация на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане
на независим кандидат за кмет на община Веселин Димитров Велков.
Решението е публикувано на сайта на община Макреш на 24.04.2018 г. в
17,45 ч.; решение № 139-МИ от 24.04.2018 г., с което е отказана
регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за
кмет на община Макреш - решението е взето на 24.04.2018 г. в 19.29 ч. И
двете решения са качени на страницата на община Макреш. Протокол от
23.04.2018 г. на ГД „ГРАО“ за извършена проверка на списъка с
избирателите, подкрепящи регистрацията в ОИК на независимия
кандидат за кмет на община Макреш.
Жалбоподателите

считат

обжалваното

от

тях

решение

е

неправилно и незаконосъобразно и молят да бъде отменено решение
№ 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, с което е отказана
регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за
кмет на община Макреш, с мотив, че за кандидата не са налице
изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс, както и наше
Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г.
Жалбата е подадена в законоустановения срок и разгледана по
същество е основателна по следните съображения.
На 24 април 2018 г. в 17,45 ч. ОИК – Макреш, разглежда
представените съгласно изискванията на Изборния кодекс документи от
Инициативен комитет за издигане на Веселин Димитров Велков като
независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на
20 май 2018 г. След като приема, че са налице изискванията на чл. 414,
ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на
Централната избирателна комисия, регистрира Веселин Димитров Велков
за независим кандидат за кмет на община Макреш. Решението е
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публикувано в сайта на ОИК – Макреш, на 24.04.2018 г. в 17,45 ч. На
заседанието са присъствали 10 членове на ОИК – Макреш.
В 19,29 ч. ОИК – Макреш, в същия състав се събира на заседание
и взема ново решение, с което отказва регистрацията на Веселин
Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за
участие в изборите на 20 май 2018 г., като приема, че не са налице
изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и наше Решение
№ 1632-МИ от 31.08.2018 г.
Цитирам мотивите на Общинската избирателна комисия:
„Общинската избирателна комисия констатира, че предложеният
кандидат за кмет на община като независим кандидат, издигнат от
инициативен комитет, е бил кандидат на местните избори на 25.10.2015 г.
от кандидатската листа на местна коалиция „Надежда“ и е регистриран в
листата за общински съветници и в листата за кмет на община. Към
момента Веселин Димитров Велков е действащ общински съветник в
община Макреш от местна коалиция „Надежда“, като се позовава на чл.
413, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ИК и наше Решение № 3410 от 23.08.2016 г.,
раздел ІІІ, т. 7 и 8, където е посочено, че кандидат за кмет може да бъде
предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна
коалиция

или

инициативен

комитет.

Кандидатът,

предложен

от

инициативен комитет, не може да бъде кандидат за общински съветник от
кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция. Кандидатът
за кмет на партия, коалиция или местна коалиция може да бъде кандидат
за общински съветник само от същата партия, коалиция или местна
коалиция. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в
кандидатска листа за кмет на партия, коалиция или местна коалиция.
Кандидатът е подписал декларация в горния смисъл.“
Жалбоподателите

атакуват

така

изнесените

мотиви

за

неизпълнение от страна на кандидата за общински кмет на изискванията
на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и наше Решение № 3410 от 23.08.2016 г.
С оглед на действителната фактическа и правна обстановка ОИК –
Макреш, неправилно се позовава на текстове в закона и решения на ЦИК,
които третират участието на дадено лице в произвеждането на определен
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вид избор в качеството си на кандидат. В настоящия казус не се касае за
регистрация на кандидат за кмет, който се съвместява с качествата на
кандидат за общински съветник, тъй като същият е действащ общински
съветник, избран на общите избори на 25 октомври 2015 г.
След като се запозна с приложените към жалбата документи,
Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Макреш, неправилно
тълкува чл. 413, ал. 3 от Изборния кодекс, където законодателят е
предвидил, че кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде
кандидат за общински съветник от друга партия или коалиция.
Независимият кандидат Веселин Димитров Велков е кандидат за
кмет на община Макреш за участие в изборите за кмет на 20 май 2018 г.
Той няма качеството си на кандидат за общински съветник от друга
партия или коалиция към настоящия момент, тъй като вече е избран за
общински съветник на изборите на 25.10.2015 г., така че ал. 3 на чл. 413
от ИК не може да се приложи в настоящия случай. В Решение № 3410 от
23.08.2016 г. на ЦИК, т. 7, 8 и 9, които ОИК – Макреш, твърди, че са
нарушени, изрично е отбелязано, че кандидатът не може да бъде
наблюдател, застъпник, представител на партия или инициативен
комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и придружител. Това са
ограниченията, които законодателят е предвидил относно кандидатите за
участие в изборите. Никъде не се споменава, че кандидат за кмет не може
да бъде действащ общински съветник. В Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4, т. 4, е
разписано, че пълномощията на общински съветник се прекратяват
предсрочно при избирането му за кмет. Приемайки този текст,
законодателят е счел, че няма пречка действащ общински съветник да
бъде кандидат за кмет на община.
От горното следва изводът, че издигнатият от инициативен
комитет кандидат за кмет Веселин Димитров Велков в качеството си на
действащ общински съветник не попада в ограниченията на чл. 413, ал. 1,
2 и 3 от ИК, при положение че не притежава едновременно качества на
кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на община.
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Обжалваното решение е неправилно и поради факта, че същото е
взето при условията на чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК, т.е.
решението е отхвърлително, което никъде не е отбелязано в така
обявеното решение.
Любопитен е фактът, че един и същи състав на ОИК – Макреш, в
рамките на един час е взел две абсолютно противоположни решения с
един и същи номер. Това че Веселин Димитров Велков е действащ
общински съветник в една малка община като Макреш, е общоизвестен
факт и е било известно на Общинската избирателна комисия при
вземането с абсолютно мнозинство на първото решение, с което тя е
регистрирала Веселин Димитров Велков като кандидат за кмет на община
Макреш. В горното решение е допусната техническа грешка, като вместо
месец „04“ е изписано месец „05“.
Централната избирателна комисия счита, че решение № 139-МИ
от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, с което е отказана регистрацията на
Веселин Димитров Велков като кандидат за кмет на община Макреш,
публикувано в 19,29 ч. на 24.04.2018 г. на сайта на ОИК – Макреш, е
неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка
с чл. 88 от Изборния кодекс ви предлагам да вземем решение да отменим
решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, с което е отказана
регистрацията на Веселин Димитров Велков като кандидат за кмет на
община Макреш, публикувано в 19,29 ч. на 24.04.2018 г. на сайта на
ОИК – Макреш.
Да укажем на ОИК – Макреш, да поправи допуснатата техническа
грешка в решение № 139-МИ от 24.05.2018 г., публикувано на
24.04.2018 г. в 17,45 ч., като вместо „24.05.2018 г.” да се чете
„24.04.2018 г.“
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен
срок от обявяването му.
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Ако имате някакви претенции, колеги, относно втория
диспозитив, може да им дадем указание да вземат ново решение. Но
така или иначе, решението е валидно.
Това е, колеги, доста е объркан случаят. Запознайте се с
преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, за запознаване на всички колеги с казуса, давам 15 минути
почивка, след което ще открием разискванията.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 18 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Колеги, мисля, че всички от вас успяха да се запознаят с
приложените документи. Откривам разискванията.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз споделих моето
мнение, сега ще го споделя и за протокола. Моето мнение е, че след
като в Изборния кодекс има забрана от различни политически
субекти да бъде кандидат едно и също лице в избори за общински
съветници и кметове, а тук в случая ще се довърши и мандатът от
общите избори от 2015 до 2019 г., считам, че не може едно лице,
което е действащ общински съветник към момента в тази община от
местна коалиция, да се явява като кандидат за кмет от инициативен
комитет, които застъпват очевидно различни политически интереси
и ще се води различна предизборна кампания. Ако това лице от този
инициативен комитет не бъде избран за кмет, ще се върне и ще
продължи мандата си като общински съветник от различен
политически субект, а именно местната коалиция „Надежда”.
Затова аз лично няма да подкрепя проекта за решение на
колегата Грозева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, има ли други желаещи да вземат участие?
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отново ще потвърдя съображенията,
които развих в работното обсъждане, което направихме в почивката.
На първо място е налице забраната на чл. 413, ал. 1 от
Изборния кодекс, съгласно който текст едно и също лице не може да
се кандидатира от различни партии, коалиции, инициативен комитет
в един и същи изборен район в различни качества.
На следващо място, аз считам, че забраната да бъдеш
кандидат за кмет от една политическа формация или инициативен
комитет, а общински съветник от друга политическа формация или
инициативен комитет важи и при частичните местни избори.
Именно защото тези правила са общи и за общите избори, и за
частичните местни избори. Обстоятелството, че частичният избор е
само за кмет не означава, че не действа тази законова забрана, когато
вече си избран за общински съветник от друга политическа сила в
същото населено място, при това в един и същи изборен район.
Доколкото изборният район за общински съветници и за кмет на
община е един и същи на територията на цялата община.
На следващо място, тук се довършва същият мандат от
общите избори. Именно поради това важат забраните и при
кандидатирането при произвеждане на частични избори и попълване
на състава на органите на местно самоуправление при предсрочно
прекратяване на мандати. Именно затова законодателят е предвидил,
че когато се прекрати мандат на общински съветник от политическа
сила и в листата няма следващ, този мандат остава непопълнен до
края на мандата. Това е същата логика.
На следващо място. Беше изразено съображение, че съгласно
чл. 30, ал. 4, т. 4 от Изборния кодекс, ако кандидат за кмет бъде
избран, а той вече е общински съветник, се прекратява предсрочно
мандатът. Това изобщо не означава, че не действа забраната за

16
кандидатиране от различни политически формации или инициативен
комитет като форма гражданите да издигат кандидат, тъй като може
кандидат на една и съща политическа сила да се кандидатира
веднъж за общински съветник, а при частични избори – за кмет на
община, поради което не означава, че е разгледана тази ситуация.
Действително в закона не е разгледана, но общите забрани действат
през целия период на този мандат на общинския съвет.
Това е, което исках да ви кажа. Тази изрична промяна със
забраната в един и същи район да се регистрират от различни
политически сили кандидати се въведе с Изборния кодекс в 2011 г.,
беше повторена от Изборния кодекс в 2014 г., като цели
прекратяване на политическото номадство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, за реплика, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като след изказването на колегата
Матева не беше дадена възможност да се заявят реплики, но те са
еднакви почти или поне с идентична насоченост с колегата
Сидерова, аз ще използвам възможността си за реплика на колегата
Сидерова, като ще изкажа несъгласие и с двете изказвания в
следната насока.
Не считам, че при един регистрационен режим, какъвто е
този, следва да правим такива широки тълкувания за политически
номадства и дали можело човек да си смени възгледите или не. Да
не забравяме, че става въпрос и за местни избори, където хората са
призвани да решават местни проблеми, които са налице и се знаят от
всички. Там има малка възможност изобщо за различни послания от
различни политически сили. Това не е правене на политика в един
широк мащаб, а това са местни органи, които решават проблемите
на място и за това са призвани. От една страна.
От друга страна, макар че самият аз поставих този въпрос –
дали можем да приложим, макар и изрично да не е записано в
Изборния кодекс правилото за аргумента за по-силното основание,
който се застъпва от колегите, а именно че след като за кандидата е
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забранено, и за действащ е забранено, аз все пак формирах различно
убеждение и ще подкрепя предложеното решение от докладчика за
отмяна на решението, доколкото не мога да загърбя факта –
меродавен юридически факт в този случай, че са изминали три
години от общите избори, че няма категорична забрана и при един
регистрационен режим общото правило е да не се правят широки
тълкувания. Такива доводи в насока на това, че общо Кодексът не
толерира и не е морално политическото номадство и каква изборна
кампания ще прави не могат да бъдат меродавни според мен при
вземането на решение кой да бъде регистриран за кандидат за кмет
на едно малко дори за мащабите на България населено място.
Считам, че е абсолютно нормално да бъдеш издигнат от
политическа сила първия път за общински съветник, но всички
знаем, че изпълнителната власт е в кмета и след това със своята
работа ти да си показал така щото населението да те издигне за кмет,
където много по-оперативно и много повече неща зависят от теб, за
да работиш за благото на региона.
Не виждам пречка, след като нито в нашето решение изрично
е забранено – това бяха доводи и на колегата Солакова при
обсъждането, които споделям и които ми формираха също
убеждението – нито в нашето решение, а с нашите решения ние
трябва да тълкуваме и да предвиждаме именно такива казуси, които
в закона не са изяснени изцяло, нито пък в закона има забрана за
действия. Затова аз ще подкрепя решението на докладчика.
И за да не взимам пак думата, правя едно предложение в
диспозитива на решението да се даде указание да се постанови ново
решение съгласно указанията, съдържащи се в мотивната част на
нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Вашето изявление беше в две части – едната част реплика, другата
част предложение.
Има ли друга реплика? Не виждам.
Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Голямата част от съображенията на
колегата, аз така и не разбрах кое е реплика, кое е изказване, но са
правно ирелевантни. Те са съображения, че може човек да си смени
политическите убеждения и нямат никаква правна стойност относно
правилата за кандидатиране и за произвеждане на изборите. Поради
което считам, че не могат да намерят действие.
Ако ще си правим изявления, аз именно поради това, което
развих в своето становище, няма да подкрепя проекта за решение и
ще искам жалбата да бъде оставена без уважение. Като втори
вариант, защото явно ще се стигне, виждайки как вървят
разсъжденията, до отхвърлително решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз също ще бъда съвсем
кратка. Да, съгласна съм с колегата Ивков, че човек може да израсне
за три години, да си промени политическите убеждения, но в крайна
сметка, ако не в политиката, в живота следва да има морал. И след
като смята, че може да бъде много по-полезен като кмет в тази малка
община, нека да бъде така добър да подаде оставка и да се
кандидатира спокойно. Защото обстоятелството че е забранено като
кандидати да бъдат считам, че е доста по-силно при действащ
общински съветник, който е кандидат за кмет от друг субект в тези
избори в рамките на един и същи мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът, разбира се, е следният: може
ли общински съветник да се кандидатира като независим, ако преди
това е бил издигнат от някаква местна коалиция. Това е проблемът,
който общо взето разискваме. Проблемите за номади, скотовъди,
животновъди и т.н. са вече за цвят, които са абсолютно правно
ирелевантни.
Има ли забрана в закона действащ общински съветник да се
кандидатира като независим или няма? Няма такава! Няма никакви
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забрани действащ общински съветник, бил той независим или пък
зависим, да се кандидатира като независим във въпросния местен
избор. Член 413 действително говори, само че започва „кандидат
за…” В случая качеството е действащ, тоест той не е никакъв
кандидат, той си е направо действащ общински съветник. И дали
законът позволява? Да, позволява, защото съгласно Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чета, т. 4: при
избирането му за народен представител, министър, управител или
кмет съответно се прекратяват правомощията на общинския
съответно съветник. Не преди, след избирането – пише в закона.
Това е действаща разпоредба.
Думи за морал и т.н. добре звучат, но все пак има един
основополагащ принцип и той се нарича върховенство на закона,
който казва проста да изключват някои органи лични пристрастия,
желания и т.н. и да си проявяват поредния волунтаризъм, защото ми
харесва някой кандидат или не ми харесва и просто да създадат
каквито възможности има за поредната пречка, само и само защото
не ми харесва, видиш ли! Самият факт, че има решение първо, че са
го одобрили, пък след 20 минути едно второ решение, че му отказват
въпросната регистрация очевидно показва морала на този тъй
наречен изборен орган, който в рамките на един час пише две
различни решения за едно и също нещо. И той щял да бъде съдникът
за морала на въпросния изборен район.
Ще подкрепя проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
беше изказване. Реплики към изказването има ли? Няма реплики към
изказването.
Госпожо Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съвсем кратко, защото пропуснах по
време на дупликата да кажа. Няма такова първо решение.
Приложеният към преписката протокол съдържа само едноединствено решение – именно обжалваното решение, което не е
събрало необходимия брой гласове и по същество е отказана
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регистрация. Само това се съдържа в протокола. Кой и как е създал
другата бланка, е друг въпрос. Но такова решение, обсъждано и
приемано от комисията, няма. И в жалбата дори няма позоваване на
това решение, за което тук се развиха доста съображения, че било
даже публикувано. Ако имаше такова решение, в жалбата щеше да
има позоваване, тъй като това би бил най-силният довод. Но такова
решение няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам реплики. Заповядайте за изказване, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък.
От това, което успях да прегледам, и мненията, които чух от
колегите от Комисията, оставам с категоричното убеждение, че
пряка, ясна, недвусмислена забрана за кандидатиране на действащ
общински съветник в частични избори за кмет законодателят не
предвижда. Тоест аз не виждам такава пряка забрана.
И понеже много си говорихме за морал, искам да кажа, че
считам за абсолютно аморално при липсата на пряка забрана за
участие на един кандидат в избори изборната администрация или
Централната избирателна комисия да решава дали този кандидат да
участва или не. Дали ще бъде кмет, това трябва да решат гражданите
на Макреш.
Затова ще подкрепя този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам реплики.
Заповядайте за изказване, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо по
фактологията, така както се запознавам и аз с приложената
документация като комплектувана преписка към жалбата.
Централната избирателна комисия разглежда жалбата въз основа на
комплектуваната преписка. Тя съдържа едно решение № 139 от 24
май 2018 г., вероятно с техническа грешка, с подписите на
председател и секретар. Това решение е публикувано на 24 април в
17,45 ч. Преписката съдържа и едно решение № 139, със същия
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номер от 24 април, с подписите на председател и секретар,
публикувано на 24 април 2018 г. в 19,29 ч. Забелязвам, че първото
решение има печат на комисията, а второто решение няма печат.
Това – само като констатация към фактическата картина, която се
очертава по подадената жалба.
На второ място, само ще кажа, че всички разисквания, които
съдържат съображения по целесъобразност, са ирелевантни и аз
няма да ги коментирам. Регистрацията на кандидатите се извършва
съгласно условия, посочени в Изборния кодекс и в решението на
Централната избирателна комисия. Решение на Централната
избирателна комисия имаме точно за участие в частичните избори,
прието на 23 август 2016 г. Това решение и Изборният кодекс не
съдържат забрана едно лице да може да се кандидатира, ако в
момента е действащ общински съветник.
Забележете, общински съветник, избран след като е издигнат
от местна коалиция. Ние превърнахме местната коалиция в действащ
политически субект, не виждам на какво основание. Местната
коалиция е регистрирана в 2015 г. и животът на местната коалиция е
приключил с произвеждането на изборите и подаването на
съответния отчет в едномесечен срок след това пред Сметната
палата. Такъв политически субект в момента няма.
Още едно съображение в подкрепа на това, че тези
политически субекти, които в 2015 г. са участвали, те не се отчитат в
момента. Съображението ми е, че в ОИК политическите партии и
коалиции, регистрирани в ЦИК и допуснати за участие, се
регистрират наново, колеги! Ако законодателят изискваше
политическите субекти, които са участвали в 2015 г., единствено в
този вид да могат да участват в изборите, нямаше да предвиди за
частичните избори тяхната регистрация. Така е и по нашето
решение, така е и съгласно Изборния кодекс.
Така че в момента в изборите могат да участват всякакви
формации, съставени от регистрирани и допуснати в ЦИК за
участие, независимо в какъв вид са участвали в 2015 г.
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На следващо място, това, което искам да кажа, е, че при този
регистрационен режим единствено се съобразяват законовите
текстове и принципните решения на Централната избирателна
комисия. Всичко друго са съображения по целесъобразност, които
ЦИК може да отправи до законодателя за решаване де леге ференда.
Твърдя, че в „ГРАО” и в „Информационно обслужване”
проверката, която Централната избирателна комисия възлага,
обхваща единствено и само регистрираните кандидати за съответния
частичен избор. Ако това не е така, Централната избирателна
комисия ще направи и е правила досега нарушения на закона, а пък
ако е така, означава, че Централната избирателна комисия за първи
път днес поставя изисквания, които никога досега не е имала
предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Ивков, за изказване.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че всички правни доводи по
този случай се казаха. Признавам и на колегите, че имаше резон да
се помисли върху това. Аз самият повдигнах въпроса за по-силното
основание.
Няма да продължавам, подкрепям казаното от госпожа
Солакова, обаче бих искал само с един екзотичен пример, найблизък до това, не толкова правен, да се опитам да убедя и
опонентите в правотата, а именно че примерно, представете си в
Народното събрание една политическа сила има ли забрана да
издигне кандидат за министър-председател на България, не за кмет
на Макреш, народен представител от друга политическа сила? За да
е още по-нагледно, примерно политическа партия ГЕРБ да издигне
Корнелия Нинова или политическа партия БСП или както се казва в
момента, да издигне Бойко Борисов? Няма такава пречка! Няма
такава пречка това да се възложи от Президента при парламентарна
криза и т.н.
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Така че не считам, че трябва да правим толкова широко
тълкуване при един регистрационен режим за кмет на с. Макреш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам други желаещи за изказване. Ще преминем към гласуване.
Уважаеми колеги, в залата постъпиха две предложения, не по
хронология, а като съдържание. Първото предложение е от господин
Ивков за изменение и допълнение на предложения проект. Той
предлага в диспозитива да укажем Общинската избирателна
комисия – Макреш, да излезе с ново решение съобразно мотивите на
решението, което ни е предложено като проект от госпожа Грозева.
На второ място, колеги, имаме основното предложение.
И на трето място, имаме ново предложение по същество – да
оставим без уважение жалбата против решението като
неоснователна с мотивите, изразени в заседанието.
Колеги, съобразно чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4, започвам да
подлагам на гласуване по реда, описан в този член от нашия
правилник.
Първо подлагам на гласуване предложението на господин
Ивков за изменение и допълнение на предложения проект.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Цветозар Томов,); против – 10 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря. Това предложение не постига необходимото
мнозинство.
Уважаеми колеги, съобразно чл. 27, ал. 1, т. 3 от нашия
правилник подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение от госпожа Грозева.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 9 (Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия Нейкова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
И за да изчерпим процедурата, подлагам на гласуване
направеното ново предложение по същество, а именно да оставим
без уважение жалбата от съответните лица срещу решение № 139МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, като неоснователна.
Колеги, подлагам на гласуване и това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева);
против – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Благодаря.
Колеги, и това ново предложение по същество не постигна
необходимото мнозинство, в хипотезата на отхвърлително решение
сме - това е Решение № 5036-МИ.
Моля в мотивите да бъдат изписани мотивите както в
подкрепа, така и по отношение на новото предложение по същество.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: С вх. МИ-0804 от 24 април 2018 г. е
получена призовка, с която Административен съд – Пловдив, ни
уведомява, че Централната избирателна комисия е ответник по
подадена от Цветелин Никифоров Цонев искова молба с правно
основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и
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общините за вреди с цена на иска 7200 лв. Централната избирателна
комисия следва да се яви в открито съдебно заседание на 12 юни от
14,30 ч. в Административен съд – Пловдив.
Колеги, исковата молба е аналогична с вече докладваната от
мен в предходно заседание по административно дело № 1108/8 също
на Административен съд – Пловдив. Предлагам от страна на
Централната избирателна комисия да бъде подготвен писмен
отговор по чл. 131 в едномесечен срок и депозиран. Аз работя върху
двата отговора и в срок ще бъдат внесени в Комисията за обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка трета.
Преминаваме към точка четвърта – доклади по писма. Първи
докладчик е господин Арнаудов.
Точка 4. Доклади по писма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, искам да ви
припомням само, че на 11 април 2018 г. сме изпратили на
Общинската избирателна комисия – Златица, на кмета на община
Златица и на Общинския съвет на община Златица по компетентност
едно писмо от разследващ полицай Колев, с което той иска различни
видове документи, заверени. В писмото изрично е казано
материалите да бъдат изпратени на адрес гр. София, бул.
„Александър Малинов” № 1 на разследващ полицай Колев, но
въпреки това от ОИК са изпратили няколко заверени документа на
нас. Предлагам да ги препратим до полицай Колев с едно
придружително писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е господин Томов. Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е писмо
до Централната избирателна комисия, то е качено във вътрешната
мрежа в моя папка във вторник. Писмото е от госпожа Олга
Николова, технически секретар на секция „Международна
икономика” на Институт за икономически изследвания към
Българската академия на науките. В писмото госпожа Николова
първо обяснява, че преди месец е пратила мейл със сходно
съдържание, но за съжаление не е получила отговор. След това
писмото съдържа молба за съдействие да получи информация за
резултатите от парламентарните избори в периода 1997-2013 г. във
връзка с нуждите на секцията от такава информация. Конкретизира
се, преди всичко за броя на български граждани, гласували на
парламентарни избори в чужбина в този период.
Помолих деловодството за справка и получих отговор, че във
входящата поща на ЦИК не е постъпвало такова писмо от дата 26
март 2018 г. Очевидно става дума за някакво недоразумение или по
някакъв начин е допусната техническа грешка при изпращането на
писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов,
простете, само за да довършим този въпрос, аз съм написала
резолюция „Моля деловодството да отбележи информация за първия
мейл” и очаквам от деловодството собственоръчно да напишат
върху преписката, че такъв мейл не е получен и да се подпишат, за
да има яснота.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В тази ситуация предлагам, без да
затъваме в обяснения дали е получено или не това писмо, да
съдействаме на госпожа Николова и на Института за икономически
изследвания. Направих справка, можем да предоставим, има
налични, Бюлетин за парламентарните избори през 2001 г., както и
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диск, съдържащ информация за всички произведени избори в
периода 1991-1999 г.
Другото, което предлагам, е за изборите след 2001 г. да
изпратим линковете от изборен портал, в които се съдържа цялата
искана от госпожа Николова информация. И да отговорим с писмо с
такова съдържание, като изпратим, ако, разбира се, Комисията
приеме това, и Бюлетина, и диска, за които споменах. Това е
предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Томов, ние не можем да предоставим информация относно
броя на българските граждани, които живеят в чужбина и имат
право да гласуват.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е невъзможно да се предостави,
няма такава информация изобщо в данните от парламентарните
избори. Такова искане има в писмото, но то е нерелевантно към
решаването на този казус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Ще
предоставим информацията, която е налична.
Госпожа Сидерова има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА:Аз предлагам да се извади
информацията, която сме подготвили в електронен вид и сме
изпратили в отговор на изследовател на изборите от Съединените
щати, един научен работник. Същия вид информация за гласувалите
в чужбина да изпратим и на Българската академия на науките. Там
са обхванати от 1991 г., доколкото съществуват, и са качени на
електронен носител, а каквото имаше, беше снимано и изпратено
допълнително. Има го в регистърното деловодство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тяхното искане е от 1997 г. Безспорно
няма проблем да има информация и от по-рано. Аз съм о’кей с това
да изпратим и една справка специално за българите в чужбина, но
повтарям предложението си паралелно с това да им изпратим и
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съвкупните данни от изборите в този период, защото разполагаме с
тях и можем да им съдействаме да имат такава база данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предоставянето на тази информация.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Георги
Баханов).
Благодаря.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Христов. Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във връзка с наше Решение
№ 4915 от 14 ноември миналата година сме получили писмо от
община Главиница, област Силистра. Решението касае отварянето на
помещения, в които се книжа и материали от произведени избори
във връзка с преместването на тези книжа от едни помещения в
други. От община Главиница ни изпращат заповедта на кмета за
назначаването на комисията, която трябва да се справи с този
проблем, и кои книжа къде да бъдат преместени в новите
помещения. Също така ни е изпратен и протокол за извършената
дейност.
Докладвам това писмо само за сведение.
Другото писмо, което ми е разпределено, е във връзка с едно
искане от госпожа Ана Петрова, която е докторант по политология в
университет в Съединените щати. Тя ни пише, че й е необходима
база с данни от изборите през 90-те години. Само да ви информирам,
че през 2016 г. имахме подобно писмо, получено от нея, и сме
отговорили на това писмо, като сме изпратили и един диск с данни,
който е изработен от колектива „Избори”, който тогава беше
преброител на изборите до 1999 г. и който в края на съществуването
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си по поръчение на тогавашната Централна избирателна комисия
изготви такъв диск. Изпратихме й диска, аз съм имал възможност да
работя с този диск по други случаи. Истината е, че много трудно се
работи с него по простата причина, че тъй като той е изработен през
1999 г. или най-късно 2000 г., тогава операционната система, която
се използваше в България, беше Уиндоус 98, по-късно излезе
Уиндоус 2000, и кодирането на данните на български език е коренно
различно от кодирането на данните на сегашните компютри. Оттам
идва проблемът.
Госпожата иска всякакви данни за всякакви избори. И найважното, тя иска поименните кандидатски листи на партиите, което
означава имена на кирилица. Това го искаше преди две години и
сега продължава да го иска, защото е получила дискета, но не може
да се справи с нея.
Аз имам предложение, ако, разбира се, вие се съгласите, да
дадем дискетата на „Информационно обслужване” да видят дали не
може на база на тази дискета да направи модификация, така че тези
данни да ги имаме във вид, в който може да се четат. По принцип
съм говорил по телефона с Илия Горанов и той поиска да видят
дискетата, защото не са я виждали, не е тяхна. Аз смятам, че има
техническа възможност да се постигне преобразуване на тази
дискета, за да може да се ползва. И едва тогава да мислим по
въпроса как да отговорим на това писмо.
Затова го оставям в момента без движение.
Да гласуваме за предоставянето на „Информационно
обслужване” за доработка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Христов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Таня
Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).
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Благодаря.
Продължете, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Още едно писмо докладвам,
пристигнало е с днешна дата и ми го предадоха малко преди
заседанието. То е от две госпожи – Десислава Христова и Звезда
Венкова. Едната пише, че е експерт на свободна практика (не знам
какво означава това), а другата е изследовател в Маастрихския
университет. Става въпрос, че Маастрихският университет в
Холандия участва в някаква академична мрежа за извършване на
изследвания във връзка с европейското гражданство и свързаните с
него права и политики на Генерална дирекция „Потребители”.
В тази връзка иска три неща. Първо, да й дадем общия брой
на регистрираните европейски граждани в България за гласуване на
местни и европейски избори в Част втора на избирателните списъци
за упражняване на техните избирателни права на проведените
местни и европейски избори от 2007 г. насам, по области.
Второто нещо, което искат, е същото, само че за всеки вид
избори, тоест не по области, а сумарно за годините. И последното
нещо, искат инициативи за подпомагане на упражняването на
избирателните права на европейските граждани, пребиваващи в
България.
Наистина то е записано като заявление за достъп до
обществена информация, но де факто аз не виждам защо е
необходимо заявление, като цялата тази информация е достъпна в
нашия сайт. Така че не е необходимо според мен да се изготвя
информация, защото тя е публикувана и дори биха могли сами да си
я изтеглят. Но тъй като не става въпрос за нещо много съществено, с
изключение на третата точка – по отношение на инициативи за
подпомагане на упражняване на избирателните права на
европейските граждани, аз не знам какъв достъп до информация, ние
нямаме провеждани такива специални инициативи. Но ако има, ще
издирим и ще предоставим такава информация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. Ще подготвим отговор. Аз сега се сещам,
господин Христов, че винаги, когато граждани на друга държава
членка на Европейския съюз имат право да гласуват в наши избори,
ние публикуваме съобщения в медиите, на нашата интернет
страница, предоставяме информация на техните общности чрез
дипломатическите и консулски представителства в България. Така
че да опишем и тези случаи.
Колеги, господин Христов ще изготви този отговор и ще го
подложим на гласуване.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви запитване от
адвокат Любен Казанлиев от Софийска адвокатска колегия в
качеството си на пълномощник на „Бойкос” ЕООД Радио Гама Видин. В писмото казва, че доверителят му е обжалвал по съдебен
ред две протоколни решения на Централната избирателна комисия, с
които не е одобрила договори за медийни пакети, със съответните
входящи номера.
В писмото се цитира, че Върховният административен съд и
двете наши протоколни решения ги е отменил и пита ние с какви
актове или решения сме се произнесли при връщането на
преписките от Върховния административен съд и дали сме
съобразили с указанията. Моли да го уведомим за това и съответно
да му предоставим заверен препис от решенията по случая.
В моята папка във вътрешната мрежа трябва да са качени
нашите протоколни решения. При повторното разглеждане ние също
не сме одобрили двата договора за медийни пакети, като сме им
отговорили с писма.
Юрисконсулт Милена Радославова е изготвила отговор, в
който им казваме, че повторно сме отказали да одобрим договорите
за медийни пакети и ще им приложим и писмата, които сме им
изпратили по мейл, както и по пощата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви молба от
господин Стефан Веселинов Златев. Към молбата ни е приложил
оригинален изпълнителен лист. Моли Централната избирателна
комисия да плати направените разноски, които са му присъдени в
този изпълнителен лист, с който е осъдена Общинската избирателна
комисия – Генерал Тошева, да му заплати разноски в размер на 950
лв. и втори път, разноски от 800 лв., общо разноските са 1750 лв.
Предлагам да отговорим на господин Стефан Веселинов
Златев, че следва да ни посочи банкова сметка, по която да бъдат
изплатени сумите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик в зала е госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, започвам с
докладна записка от госпожа Манолова, директор на дирекция
„Администрация”, с вх. № ЦИК-09-65 от 25 април 2018 г.
Докладната е относно представяне на тримесечния отчет за касовото
изпълнение, оборотната ведомост и друга отчетна информация към
31 март. Към докладната записка са приложени всички документи
във връзка с този отчет. Съгласно указание на Министерството на
финансите от м. март 2018 г. Централната избирателна комисия
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трябва да представи такъв отчет. Отчетите се представят в
Министерството на финансите по електронната поща на служителя,
който отговаря за Централната избирателна комисия и след статус
„Одобрен” се изпращат в Информационната система за управление
на държавното съкровище.
Извън докладната записка направих допълнителни уточнения
с госпожа Манолова и в тази връзка има и приложени разпечатки от
електронната поща. На 20-ти така изготвените отчети са представени
в Министерството на финансите и на 24 април 2018 г. е получен
статус „Одобрен”, формално озаглавен като „Протокол”.
Колеги, в случаите, в които имаме някакви въпроси, ще се
наложи да поканим колеги от администрацията и счетоводството, за
да могат да дадат съответните разяснения. Ако нямате въпроси, да
одобрим така представените тримесечни отчети с всички посочени
елементи и след одобряване да се публикува в Информационната
система на Министерството на финансите и да се изпрати на
електронен носител на Сметната палата с писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Таня Цанева, Ивайло Ивков, Мартин Райков, Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Емануил Христов);
против – 1 (Росица Матева).
Благодаря, господин Христов.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата
докладна записка от госпожа Манолова е за продължаване на
валидността на лицензите за антивирусна програма в Централната
избирателна комисия. Това е с вх. № ЦИК-09-64 от 25 април 2018 г.
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Докладвам ви докладната записка за сведение, тя е във връзка
и с писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-08-4-2 от 24 април
2018 г. Въз основа на искане от Централната избирателна комисия
от госпожа Тихолова и получени оферти, направени допълнителни
уточнения с фирмата, която предлага тези лицензи, е получена
последна оферта от 24 април. За запознаване, дотолкова доколкото
разполагаме със срок – срокът на лицензите, които са закупени за
Централната избирателна комисия, изтича на 19 май 2018 г.
Офертата е за една, за две и за три години.
В тази връзка ще имаме възможност и на работно, и на
следващо заседание да се запознаем с предложението.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-08-5 от 24 април
2018 г. По този случай сме уведомени неофициално в Централната
избирателна комисия за необходимостта от закупуване на Сторидж.
Госпожа Веселина Тихолова е направила съответните запитвания, в
момента изчакваме да получим оферти и това е първата оферта.
За сведение на Централната избирателна комисия, след
получаване на изисканите оферти ще бъде представено на
Централната избирателна комисия.
Колеги, докладна записка с вх. № ЦИК-09-66 от 25 април
2018 г. С докладната записка госпожа Манолова ни информира, че
относно прекратяване на трудовия договор с госпожа Ганка Миткова
Герасимова следва да бъде разгледана и одобрена проектозаповед за
определяне на комисия, в чието присъствие да се извърши
предаването и приемането на съответните документи от госпожа
Герасимова.
Уважаеми колеги, в т. 2 на проекта на заповед, приложен към
докладната записка, се предлага на 27 април 2018 г. от 9,30 ч. да се
извърши предаване от госпожа Герасимова на приетата от нея
документация от госпожа Грозданова, главен счетоводител в
Централната
избирателна
комисия,
съобразно
приемнопредавателния протокол в периода 7 август 2017 - 9 август 2017 г.,
допълнение към приемно-предавателния протокол от 9 август
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2017 г. на Жасмина Пеовска за съхранение до назначаването на
главен счетоводител, както и на намиращата се в звеното
документация на хартиен носител.
Колеги, от администрацията съм информирана, че в този
проект на заповед, приложен към докладната записка, се нанасят
последни корекции. Моля да се отложи, за да можем по-късно да се
върнем към тази точка.
С вх. № ЦИК-09-67 от 26 април 2018 г. госпожа Манолова ни
уведомява, че с госпожа Гергана Евгениева Младенова, на длъжност
главен счетоводител, може да се сключи трудовият договор, считано
от 3 май 2018 г. Приложен е проект на трудов договор въз основа на
проведен конкурс и предложение на конкурсната комисия и решение
за одобряване на това предложение от Централната избирателна
комисия. Госпожа Гергана Евгениева Младенова трябваше да се
уточни от коя дата може да встъпи в длъжност. Това е направено.
Считано от 3 май 2018 г. тя може да постъпи на работа в
Централната избирателна комисия, тъй като е представила копие от
заповед от предишната месторабота за освобождаването й от досега
заеманата длъжност, считано от 3 май 2018 г.
Във връзка с докладна записка вх. № ЦИК-09-68 от 26 април
2018 г. ви докладвам докладната относно уведомление по чл. 62, ал.
5 от Кодекса на труда до НАП относно прекратяването на трудовия
договор на Ганка Миткова Герасимова и сключването на трудов
договор с Гергана Евгениева Младенова. Тъй като тези задължения
произтичат по закон, аз ви предлагам да приемем решение в
момента, в който Централната избирателна комисия има решение за
сключване на трудовия договор, съответно за прекратяване на
трудовия договор на госпожа Герасимова, компетентните лице от
администрацията да извършат необходимите действия. В случай че
по електронен път бъде изпратено, госпожа Тихолова разполага с
квалифициран електронен подпис и тя може да го направи, както и
Николай Желязков, главен юрисконсулт.
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Предлагам да вземем протоколно решение, пак казвам, при
настъпването на съответния факт администрацията и посочените
длъжностни лица да направят съответно уведомление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам към предложението
за приемане и предаване на документацията в счетоводството от
госпожа Ганка Герасимова. В т. 2 на проекта на заповед са посочени
документите, които следва да бъдат предадени за периода 9 август
2017 г. до 8 февруари 2018 г., от който момент госпожа Герасимова
фактически е в дългосрочен болничен: счетоводни отчети и
документи, регистри, всички останали носители на отчетна
информация, ведомости за заплати и тази информация, която е на
електронен вид към момента, да се предаде на технически носител.
Предлага се документацията да бъде предадена в
присъствието на комисия в състав: Николай Желязков, главен
юрисконсулт, Веселина Тихолова, експерт ИКТ, и Цветомира
Жекова, главен експерт – всички от дирекция „Администрация”.
Както ви казах и преди, предаването да се извърши на 27
април 2018 г., като днес се извършва подготовката за това приеманепредаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложената ни заповед.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отношение на
предложението за сключване на трудовия договор с новия главен
счетоводител въз основа на решение от 3 април 2018 г., считано от 3
май 2018 г. и така представения трудов договор, мисля, че можем да
го разгледаме днес. На тази длъжност кодът е същият, който преди
това са посочили, срокът е за неопределено време, с посочен срок на
изпитване шест месеца в полза на работодателя.
Виждате всички елементи на този трудов договор,
включително и възнаграждение, основен платен годишен отпуск и
допълнителен съгласно решение на Централната избирателна
комисия. Определя се срок за предизвестие 30 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване сключването на този договор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е едно писмо с вх.
№ ЦИК-03-6 от 25 април 2018 г. от главния секретар на
администрацията на Министерския съвет относно Концепцията за
регистрова реформа и пътна карта за изпълнение на Концепцията за
регистрова реформа.
Докладвам ви го за сведение, при необходимост ще се върне
в зала. Както и госпожа Алексиева ми даде указание, то е просто
само за сведение на Централната избирателна комисия.
Връщам на доклад преписка, която докладвах на 19 април, вх.
№ ЦИК-09-63 от 23 април 2018 г. относно подаване от Централната
избирателна комисия на декларацията по чл. 15 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд. Надявам се всички да сте
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успели да я прегледате, аз я прегледах, направих обсъждане с
госпожа Богданова и благодаря за това, че имаше този път
възможност да го направим.
В проекта на декларация бяха нанесени корекции, тя ги
съгласува включително с представителя на Службата по трудова
медицина.
Виждате, в първи раздел са данни за работодателя,
предполагам че там няма никакви въпроси. Определяме лице за
контакт, както и досега, госпожа Манолова - директор на дирекция.
По класификатора на икономическите дейности посочваме в Раздел
втори „Данни за предприятието” държавно управление със
съответния код. Отбелязваме, че нямаме регионални поделения.
Предприятието по средносписъчен брой на персонала – става въпрос
за заетите длъжности – попадаме в категория от 10 до 49. Направено
е отбелязването за съответните лица по критерии „мъже”, „жени”,
лица над съответна възраст. В раздел „Организация и управление на
труда” имаме отбелязване, че имаме осигурено обслужване от
Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерството на
здравеопазването. Имаме учредена в Централната избирателна
комисия Група по условия на труд. Имаме документирана оценка на
рисковете за безопасност и здравето на работещите.
По отношение на утвърдените мерки за отстраняването,
намаляването или контролирането на риска (тук е едната корекция,
която е извършена – беше предложено да бъде програма за
управление на професионалните рискове, но уточнихме, че ние
такава програма нямаме) посочваме в „Други мерки”. Не се налага
да бъде посочено конкретно какво, защото в следващите части на
тази декларация се съдържа информация и след малко ще стигнем
дотам.
Провежда се обучение и инструктаж по безопасност и здраве
при работа. Имаме организация за действие по ликвидиране на
опасности, възникнали в Централната избирателна комисия.
Общият брой работни места, както вече казахме, е 39.
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В Част втора – „Лични предпазни средства”, ние нямаме
такива дейности, които да изискват лични предпазни средства,
затова няма и проведено обучение или демонстрация за
използването им. Не се извършва риск при ръчна работа с тежести,
тъй като няма такива дейности.
В Част четвърта – „Работа с видеодисплеи”. По оценката за
риска е оценено, че има такъв риск в Централната избирателна
комисия и работата с видеодисплеи трябва да се съпътства с
предоставяне на съответните средства. Общият брой на работещите
с видеодисплей е пълният състав, 39. Имаме работещи, на които
през годината е осигурен преглед на очите и оценка на състоянието
на зрението – 27, при оплакване 1 брой в това число.
Оценен е рискът при експозиция на шум. Няма
необходимост. Ние ползваме информация по отношение на
помещенията, които ползваме, и по извършена оценка в Народното
събрание.
Колеги, в Част осма – „Знаци и сигнали за безопасност или
здраве при работа” имаме в предприятието знаци и сигнали за
безопасност или здраве при работа. Използваните знаци и сигнали в
зависимост от своя вид и предназначение отговарят на изискванията
на наредбата.
В т. 56 в Част осма – Предприети мерки за правилно
възприемане и ефективност на използваните знаци, ние имаме
осигурен авариен източник на захранване на използваните знаци,
имаме правилно възприемане от работещите на използваните знаци,
имаме използване на светещи знаци и звукови сигнали и т.н. Пак
казвам, ползваме информация и от Народното събрание.
Всички тези данни, които са описани попълнени в проекта на
декларация от госпожа Лилия Богданова като длъжностно лице,
отговарящо и по условията за безопасност на работата, са
съгласувани с представител, както казах, на Служба по трудова
медицина.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване съдържанието на тази декларация и
да възложим на администрацията нейното изпращане.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение получени писма във връзка с частичните избори. С вх. №
ЧМИ-06-18 от 25 април 2018 г. за сключен договор с Печатницата на
БНБ от кмета на община Върбица.
Докладвам ви за сведение писмо от Държавна агенция
„Национална сигурност” с вх. № ЦИК-00-468 от 25 април 2018 г. в
отговор на наше писмо във връзка с необходимостта от уточняване
на изискванията към новата сграда или помещения, които ще се
предоставят на Централната избирателна комисия. В тази връзка ви
докладвам, че във вътрешната мрежа трябва да е публикувана
информация, включително и становище във връзка с предложението
от НСО, изготвено от главен юрисконсулт Николай Желязков,
включително и обобщена справка, изготвена от Веселина Тихолова,
за получените отговори и това, което чакаме към настоящия момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И, колеги, това
ще бъде също предмет на работно обсъждане.
Продължете, госпожо Солакова.
С вх. № ЧМИ-06-19 от 25 април 2018 г. сме получили
информация относно избирателен списък Част втора от кмета на
община Велики Преслав. Докладвам ви го за сведение.
Покани за семинари се намират във вътрешната мрежа в
папка „Семинари”.
Уважаеми колеги, има много голяма информация, получена
относно искането от ЦИК за актуализиране на координатите и
телефоните на членовете на общинските избирателни комисии.
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Трябва да отбележим, че администрацията, най-вече в лицето на
Лиляна Тошева, Елена Лазарова, Атанаска Ямачева, Стоян Русинов
(аз помолих и Кирил Пенев да се включи) се обаждат на всички
избирателни комисии, за да може да ги уведомят и за нашето
становище по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество и да поискат
актуализиране на данните за тях.
Информацията се намира във вътрешната мрежа и тя се
актуализира и ще бъде актуализирана и на нашата страница.
Становището на Николай Желязков е с вх. № ЦИК-09-69 от
26 април 2018 г. То ще бъде разгледано, когато получим всички
писма и изготвен проект на писмо до съответните компетентни
органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЧМИ-00-16 от 25 април от „Информационно обслужване” относно
извършване на проверка на регистрираните кандидати за кметове за
изборите на 20 май. Не са открити кандидати, които да не отговарят
на изискванията на закона, в рамките на проверката, която извършва
„Информационно обслужване” въз основа на наше Решение № 3411МИ и Решение № 3456-МИ.
Докладвам ви писма с вх. № ЧМИ-15. Всички писма са в
папка с моите инициали. Това са регистрираните кандидати и
извлечение от регистрите на кандидатите за кметове от съответните
общински избирателни комисии. Докладвам ви ги за сведение.
Също така ви докладвам за последващо одобрение писма с
изх. № 13-039 до ГД „ГРАО” и № 13-040 до „Информационно
обслужване”, които вчера заминаха ведно със списък на
регистрираните кандидати за извършване на съответните проверки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов).
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, запознавам се с
писмо вх. № ЧМИ-00-16 от 25 април 2018 г. Ако докладчикът може
да направи друго уточнение, ще помоля за това, иначе това, което е
написано от „Информационно обслужване” въз основа на искането
за извършване на проверка по чл. 413, ал. 2 от Изборния кодекс,
изрично подчертават, не са открити кандидати за кметове, които да
са кандидати едновременно от повече от една партия, коалиция или
инициативен комитет, както и в повече от един изборен район. Ако
знаем, нека да отговорим сега, за да се запише дали е извършена
проверка дали кандидатите не са действащи общински съветници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в тази връзка аз
предлагам тази проверка, която сме получили от „Информационно
обслужване”, да бъде приложена към преписката във връзка с
решението, което взехме днес и което е относимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има
постъпило предложение. Подлагам го на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 8 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Благодаря. Не постигна необходимото мнозинство това
предложение.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с токущо докладваната преписка аз тогава задавам въпрос: кой е изготвил
списъка на кандидатите, кой е преценил, че решението е влязло в
сила и ако е било в срока за обжалване, не е ли следвало да се
изпрати името на този кандидат за извършване на съответната
проверка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, мисля че спада кворумът. Исках да приключа заседанието,
но в момента давам почивка и продължаваме в 14,30 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Уважаеми колеги, във връзка с преписката, докладвана от
госпожа Нейкова, правя следното предложение. Колеги, след като
дойдат и проверките от ГД „ГРАО” да изпратим резултатите от
проверките до общинските избирателни комисии – от проверката на
„Информационно обслужване” и от проверката на ГД „ГРАО”,
разбира се, при условията на последващо одобрение с оглед на
факта, че ще насроча следващото заседание, колеги, на 3 май, в
четвъртък.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Цветозар Томов, Таня
Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).
Благодаря.
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Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред –
доклади относно постановления на прокуратури.
Точка 5. Доклади относно постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, кратко само за сведение, с вх.
№ НР-09-43 от 23 април 2018 г. от Върховна касационна
прокуратура са ни изпратили до административния ръководител на
Окръжна прокуратура – Благоевград, с копие до Централната
избирателна комисия. Нареждат им да изискат преписка по описа на
Районна прокуратура – Сандански, и на основание указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
прокуратурата да проверят законосъобразността и обосноваността
на постановление от 10 април за отказ за образуване на досъдебно
производство.
Това постановление за отказ, уважаеми колеги, съм го
докладвал на 17 април 2018 г. за сведение. Мисля сега да не ви
запознавам отново със съдържанието, те си правят някакъв
вътрешен контрол за обоснованост и законосъобразност на
постановения отказ. За сведение.
Благодаря.
И, уважаеми колеги, преминаваме към шеста точка – Разни.
В тази точка докладчик съм аз.
Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, във връзка с командироването на госпожа Ганчева и
господин Андреев да представляват Централната избирателна
комисия в срещата на Работна група „Общи въпроси”, която се
провежда в периода 25-26 април 2018 г. в Брюксел, ви предлагам да
гласуваме решение за командировъчните разходи и за спане по
фактически размер и фактически разходи.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева); против – 3 (Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова).
Благодаря.
Уважаеми колеги, предлагам ви да публикуваме съобщение
на нашата интернет страница, както и да изпратим до медиите
съобщение във връзка с изтичащия на 29 април 2018 г. срок, в който
електронните медии обявяват на интернет страницата си условията и
реда за предоставяне на време за отразяване на предизборна
кампания, както и тарифите си.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване информиране на
ОИК за изтичащия срок по т. 43 от нашата хронограма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против
– 1 (Ерхан Чаушев
Уважаеми колеги, за сведение и запознаване, моля ви да
обърнете внимание, във вътрешната мрежа в моя папка са
публикувани с вх. № ЦИК-07-26-18 от 26 април 2018 г.
Заключенията на Петнадесетата конференция на органите за
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управление на избори, която се проведе в Осло, Норвегия. Моля ви
да се запознаем и на следващо заседание да обсъдим.
И, колеги, с вх. № ЦИК-07-26-17 от 26 април 2018 г. една от
презентациите, която аз считам за важна, ви я докладвам за
сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК—710-13 от 25 април 2018 г., който включва окончателната програма,
окончателните участници и огромен набор от документи, които ще
бъдат преведени, свързани с участието на госпожа Ганчева и
господин Андреев на срещата Работна група „Общи въпроси”. Към
настоящия момент за сведение.
Бих искала да ви информирам във връзка с работни
обсъждания, че експертите от Техническия университет и от
Софийския университет са приели да разгледат преработения
вариант на техническите спецификации за обществена поръчка по
Дейност 2 от проекта с Държавната агенция „Електронно
управление”.
На второ място, колеги, актуализираме информацията,
свързана с общинските избирателни комисии.
На трето място, колеги, бих искала да ви обърна внимание на
доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на
демокрацията в България в частта, в която Централната избирателна
комисия и нейните изводи се препотвърждават от Държавния
департамент по отношение на това, че изборите са протекли
свободно и законосъобразно, без съществени нарушения.
Уважаеми колеги, предлагам ви в оперативен порядък да
гласуваме решение при възможност да направим среща с още една
фирма доставчик на информационни и комуникационни услуги с
оглед по-добрата информираност на Централната избирателна
комисия.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 2 (Ивайло
Ивков, Румяна Сидерова).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание
на Комисията в четвъртък, 3 май, от 10,30 ч.
(Закрито в 14,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

