
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 631

  
На  8  май  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки.

Докладват: Иванка Грозева, Катя Иванова
1а.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков

1б. Доклади относно съвместен проект с ДАЕУ.
Докладва: Мартин Райков

2. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова

2а. Доклади по писма и постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов

3. Разни.
Докладват: Таня Цанева, Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева

3а. Промени в състав  на ОИК. 
Докладва: Мари Бойкинова



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов, Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 
Чаушев,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Кристина 
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева, 
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева и 
Метин Сюлейман.

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

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки с докладчик госпожа Грозева.
Колеги,  преписката,  по  която  тя  ще  ни  предложи  проект, 

пристигна доста късно, затова въпреки че е точка първа, ще върнем 
на точка първа в момента, в който госпожа Грозева е готова.

2. Доклади  по  писма  с  докладчици:  господин  Андреев, 
госпожа Сидерова, госпожа Солакова.

3. Разни с докладчици госпожа Цанева и аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да бъда включена в точка първа от 

дневния ред.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Иванова. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 
моля да ме включите в точка „Разни”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Мусорлиева. Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката за отваряне на помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нова 

тока  1а  –  доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения, с докладчик господин Чаушев.

Господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ: Моля  да  бъде  включен  в  точката  за 

отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 

Господин Райков, заповядайте.
МАРТИН  РАЙКОВ: Евентуално  нова  точка  –  доклади 

относно  съвместен  проект  с  Държавната  агенция  „Електронно 
управление”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 
господин Райков. Това е нова точка 1б.

 Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател.  Ако 

обичате,  да  включите  нова  точка  –  доклади  по  писма  и 
постановления на прокуратури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  нова 
точка 2а, записах ви, господин Баханов.

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

допълнен дневен ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица  
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Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния ред бих искала да ви информирам, че днес по обективни 
причини  отсъстват  госпожа  Ганчева,  господин  Сюлейман  и  най-
вероятно господин Пенев няма да може да дойде за заседанието. За 
сведение.

И,  колеги,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  в  „Държавен 
вестник” бр. 37 от 4 май 2018 г. е публикувано решение № 8 от 23 
април 2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 
13 от 2017 г. Колеги, моля да се запознаете.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 
ред. Заповядайте, госпожо Иванова.

Точка  1.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  връщам  на  доклад 
преписка с вх. МИ-22-4 от 2 май 2018 г. Докладвах ви в заседанието 
на Комисията на 3 май постъпила покана за изпълнение на парично 
задължение  от  адвокат  Елвира  Василева  Панкова  от  Адвокатска 
колегия  –  Пазарджик,  като  пълномощник  на  Лазар  Николов 
Влайков. Припомням само на  Комисията, че бях упълномощена да 
се свържа с адвокат Панкова и да й укажа, че  следва да приложи 
оригинален изпълнителен лист с придружително писмо с цитирания 
вече номер. Същата е приложила оригинал на изпълнителен лист и 
адвокатско  пълномощно  с  нотариална  заверка,  макар  че  такива 
указания не е имало, от което е видно, че Лазар Николов Влайков я е 
упълномощил,  включително  и  дължимата  сума  по  изпълнителния 
лист да бъде преведена по нейната клиентска сметка.

Докладвам  ви  го  вече  при  редовност  на  преписката  за 
изплащане.
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Уважаеми колеги, в моя папка от днешно  заседание е качен 
проект на отговор на исковата молба по  административно дело № 
1108/2018  г. на  Административен  съд –  Пловдив.  Моля  ви  да  се 
запознаете с него, след което да преценим дали нещо трябва да се 
измени или допълни и да бъде изпратен по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 
оперативен  порядък обсъдихме  въпроси  от  естеството  на  този 
отговор, които не са за микрофон.

Колеги,  сега  продължаваме  с  точка 1а  –  доклади  относно 
искания за отваряне на запечатани помещения. Първи  докладчик е 
господин Чаушев.

Точка  1а.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 
запечатани помещения.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-14-5 от 4 май 
2018 г. сме получили искане за отваряне на запечатано помещение 
от Общинската избирателна комисия – Кубрат, във връзка с искане 
от  Районния  съд  да  се  предоставят  всички  документи  от 
регистрацията  на  кандидат  за  кмет  на  кметство  Сеслав.  В  тази 
връзка искат да им разрешим отваряне на помещението.

Предлагам да им изпратим писмо и да им кажем, че могат да 
отворят помещението без решение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  
Кристина Стефанова,  Мария Мусорлиева,  Росица Матева, Румен 
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня  
Цанева).

Благодаря. 
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Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 
заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № ЕП-14-1/1 от 4 май 2018 г. явно е 
пристигнало  в  оригинал  с  нов  входящ  номер  искане  от  община 
Велинград за отваряне на запечатано помещение, по отношение на 
което  искане  бе  взето  Решение  №  5038  от  3  май  2018  г.  на 
Централната избирателна комисия. За сведение.

И с вх. № НС-06-21 от 3 май 2018 г. ни изпращат от община 
Пловдив,  район  „Южен”,  протокол  за  отваряне  на  помещение, 
определено за съхранение на изборни книжа и материали от избори 
за народни представители от 26 март 2017 г. и заповед № 47-РОА-
110 от 29 март. Също за сведение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков.

С това изчерпихме точка 1а от дневния ред. Продължаваме 
със следваща точка  с докладчик в зала, тоест прескачаме точка 1б и 
преминаваме  към  точка втора –  доклади  по  писма.  Заповядайте, 
господин Андреев.

Точка 2. Доклади по писма.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

е  качен  вече  и  преводът  от  постъпилото  писмо  от  Националната 
избирателна комисия на Южна Корея,  с което беше отправена на, 
първо  място,  една  покана  за  изпращане  на  наблюдатели  за 
провежданите национални местни избори в периода 7-15 юни 2018 г. 
И  също  така  писмото,  с  което  ни  информират  по  отношение  на 
проведената  среща  във  Фиджи  във  връзка  със  заседанието  на 
Изпълнителния  съвет  на  A-WEB  и  промените  в  Устава  на 
организацията.

В тази връзка ви предлагам, тъй като срокът, в който трябва 
да заявим дали ще изпращаме наблюдатели, е 10-ти,  да можем да 
преценим, на първо място, дали да изпратим наблюдатели и колко 
души, като следва да се има предвид, че в тяхната покана е записано, 
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че те биха поели разходите за двама наблюдатели, включително пътя 
и  разходите  по  настаняването  и  изхранването  съгласно  тяхната 
програма за международните наблюдатели.

Периодът е от 7 до 15 юни и биха искали предварително да 
получат заедно с попълнените форми и съответно банковите сметки 
и разпечатка от билетите, които ще бъдат запазени.

В тази връзка  аз  ви предлагам,  ако можем днес  да  вземем 
това решение, да го вземем, ако не – най-късно на заседанието  в 
четвъртък трябва да имаме яснота, за да можем да върнем отговор, 
тъй като все пак и времето напредва и с оглед организацията, биха 
желали да имат предвид.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев.

Уважаеми колеги, предлагам да вземем принципно решение 
за изпращане на наши представители, като на следващото заседание 
уточним конкретно.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Моето предложение е  освен принципно 

да  решим  дали  да  изпращаме  представители,  желаещи  за 
наблюдатели в Корея, да определим и техния брой, като поименно 
след това ще стане ясно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. Чакам предложения.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да бъдат двама човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други предложения?
Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване направеното от 

господин Ивков предложение.
Режим на гласуване.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  6  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Кристина  Стефанова,  Румяна  
Сидерова,  Севинч  Солакова,);  против  –  10 (Александър  Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен  
Цачев, Таня Цанева).

Колеги,  това  предложение  не  събра  необходимото 
мнозинство.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Аз  въпреки  всичко 

предлагам в момента да гласуваме наши представители да отидат, 
като предлагам да са двама – колегата Нейкова и колегата Андреев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  и 
конкретно предложение.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева.
Уважаеми  колеги,  отменям  гласуването.  Не  видях  колеги, 

които да са се заявили за изказвания. Така че, моля който желае, да 
направи своето изказване.

Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  нямам  нищо 

против направеното предложение от колегата Матева поименно за 
колегите Андреев и Нейкова, считам обаче, че след като в залата в 
момента сме 16 човека, а съставът на Комисията е по-голям, считам, 
че е коректно да се запита дали има и други желаещи от членовете 
на Комисията, които по обективни причини отсъстват от днешното 
заседание, както и да се заявят от такива, които присъстват, и едва 
тогава да се подложи на гласуване поименния състав на делегацията 
ни за Южна Корея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Приемам това като изказване и като процедура за отлагане.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, аз наистина смятам, 

че би следвало да имаме единен подход при вземане на решения за 
участие  на  наши  представители  в  наблюдение  на  избори  или  в 
конференции  в  международен  аспект.  В  едни  случаи  гласуваме 
веднага, в други случи искаме да отлагаме. Както казах и по-рано, 
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всеки може да се заявява кога къде иска да пътува и обикновено така 
се случва.

Аз в момента направих предложение с оглед датата, днес е 8-
ми, до 10 май трябва да се заявят участниците. На 10 май евентуално 
ще ни бъде следващото заседание и знаем каква е часовата разлика 
във  времето  с  Корея  и  смятам,  че  ще  бъде  късно.  И  с  оглед 
обстоятелството че се приемат разноските на двама представители, и 
с оглед обстоятелството че колегите,  които предлагам,  са едни от 
най-малко пътувалите от Централната избирателна комисия, затова 
направих  това  предложение.  И  моля  да  не  го  отлагате,  а  да  се 
подложи на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нямах  никакво  намерение  да 

взимам думата, но ми се струва наистина, че сами унищожихме едни 
принципи,  които  в  годините  бяхме  наложили  сами  на  себе  си,  а 
именно представители на една квота да бъдат с  представители на 
друга квота. Това – първо.

И второ, тези критерии кой къде, колко бил ходил, считам за 
абсолютно некоректни,  защото  си  има конференцията  определени 
насоки, които са примерно от преден път, има определени доклади, 
има  определена  и  йерархия,  ако  искате,  така  че  считам,  че  е 
некоректно предложението на колегата Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова, за реплика.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искам  да  напомня  на  госпожа 

Мусорлиева,  че  в  Индия  бяха   двама  души  от  тяхната  квота. 
Навсякъде се е случвало от една и съща квота да има по двама души. 
Последния път в Румъния е изключение. В Индия също бяха само от 
една и съща квота и на други места се е случвало, ние отиваме като 
членове на ЦИК, не отиваме като квоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, в залата постъпиха две предложения. Първото е по същество 
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предложение  за  отлагане.  Затова,  колеги,  съобразно  нашия 
правилник  аз  трябва  да  подложа  на  гласуване  предложението  за 
отлагане.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  за  отлагане 
разглеждането на този въпрос.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  6 (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  
Мусорлиева, Севинч Солакова); против – 11  (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 
необходимото мнозинство.  Предложението за отлагане не се прие.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението, 
направено от госпожа Матева.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  4 (Емануил  Христов, 
Ерхан Чаушев, Мария Мусорлиева, Мартин Райков).

Благодаря.
Колеги,  връщаме  към предходна  точка  1б, защото 

докладчикът е в зала. Заповядайте, господин Райков.

Точка 1б.  Доклади относно съвместен проект с Държавната 
агенция „Електронно управление”.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Разпределени  са  ми  две  становища, 
които  са  качени  в  моя  папка  във  вътрешната  мрежа  в  днешното 
заседание. Направо ви казвам двата входящи номера: вх. № ЦИК-09-
75 от 4 май 2018 г. и вх. № ЦИК-00-480 от 4 май 2018 г. Това са 
двата  доклада.  Единият  е  на  доц.  Милен  Петров,  а  другият  е  на 
нашия експерт ИКТ Веселина Тихолова.
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За сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, в тази връзка ви информирам, че срещата с 

представителите на Техническия университет ще бъде утре в 14 ч., а 
срещата  с  представителя  на  Софийския  университет  ще  бъде  в 
четвъртък в 16 ч.

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка 1б. Продължаваме 
с  точка втора –  доклади по писма. Госпожа Сидерова е следващ 
докладчик. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
писмо  с  вх.  №  ПВР-06-20  от  3  май  2018  г.  от  кмета  на  район 
„Илинден”, Столична община, към което са приложени: заповед за 
определяне  на  комисия  за  отваряне  на  запечатано  помещение  с 
изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент 2011 г. и 
за извършване на констатации за наличие на неценни документи с 
изтекъл  срок  на  съхранение;  констативен  протокол  и  акт  за 
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, в 
който акт са описани всички документи, които според комисията са 
с изтекъл срок за съхранение, представляват неценни документи и 
следва да бъдат унищожени; както и писмо на „Държавен архив” в 
тази връзка и приемно-предавателен протокол за останалите ценни 
книжа, които подлежат на архивиране.

Докладвам ви тази преписка за сведение и ще си позволя да 
направя констатация, че за съжаление в Столична община не знаят, 
че се съставят такива актове, а в районните администрации знаят и 
съставят  актовете  за  унищожаване на  неценни и  неподлежащи на 
архивиране документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, връщаме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна дата е качена преписка, която ми беше разпределена днес, с 
вх. № ЧМИ-15-33, пристигнала по електронната поща. Тя е от ОИК 
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– Макреш, с която Общинската избирателна комисия – Макреш, ни е 
препратила жалбата на Веселин Димитров Велков в качеството си на 
независим  кандидат  за  кмет  на  община  Макреш,  и  Герго  Митов 
Гергов,  Мито  Иванов  Влъчков  и  Марко  Стоянов  Марков  в 
качеството  си  на  представляващи  Инициативния  комитет  за 
издигане на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за 
кмет на община Макреш.

Към  жалбата  са  приложени:   решение  №  144-МИ  от 
04.05.2018 г., с което е отказана регистрацията на Веселин Димитров 
Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община  Макреш 
и протокол № 5 от 04.05.2018 г. от проведено заседание на ОИК – 
Макреш.

Ако искате да се запознаете с жалбата, тя е във вътрешната 
мрежа след решението и протокола.

 Жалбоподателите  считат  обжалваното  от  тях  решение  за 
неправилно и незаконосъобразно и молят да бъде отменено решение 
№ 144-МИ  от  04.05.2018  г.  ,  с  което  се  отхвърля  искането  за 
регистриране на Веселин Димитров Велков като независим кандидат 
за  кмет на община Макреш.  В мотивите на  решението е  посочен 
чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс. 

Жалбоподателите твърдят, че ОИК – Макреш, не е изпълнила 
указанията, дадени с решение № 5750 от 02.05.2018 г. на Върховния 
административен съд, Четвърто отделение, с което решение съдът е 
уважил жалбата  им срещу решение  но ОИК –  Макреш,   и  е  дал 
указания  за  регистрация  на  кандидатската  листа  на  Веселин 
Димитров  Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община 
Макреш.  Решението на Върховния административен съд,  което ви 
цитирах, можете да намерите в предходно  заседание в папката на 
госпожа Росица Матева.

Жалбата е подадена от надлежни страни в законоустановения 
срок  и  разгледана  по  същество  е  основателна  по  следните 
съображения.
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Общинска избирателна комисия – Макреш, със свое решение 
№ 139-МИ от  24.04.2018  г.  е  отказала  регистрацията  на  Веселин 
Димитров  Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община 
Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г., като е приела, че не 
са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и 
Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК. 

Това  решение  е  оспорено  от  жалбоподателите  пред 
Централната избирателна комисия, която се е произнесла със свое 
Решение № 5036-МИ от 26.04.2018 г. при условията на чл. 53, ал. 4, 
изречение  второ  от  Изборния  кодекс.  Решението  на  Централната 
избирателна комисия е оспорвано пред Върховния административен 
съд  и  с  решение  №  5750  от  02  май  2018  г.  Върховният 
административен  съд е  отменил  решението  на  ЦИК,  както  и 
решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, и е  върнал 
преписката  за  ново  произнасяне  съобразно  указанията,  дадени  в 
мотивите на съдебното решение.

Върховният административен съд в своите мотиви приема, че 
в Изборния кодекс и в приложените към преписката документи не се 
обективира забрана за участието на действащ общински съветник, 
избран  от  листата  на  местна  коалиция на  предходно произведени 
избори,  като независим кандидат за  кмет в същия изборен район, 
предложен от инициативен комитет. В подкрепа на този извод съдът 
се е позовал и на разпоредбата  на чл.  30,  ал.  4,  т.  4 от  Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, според която 
предсрочно  се  прекратяват  пълномощията  на  действащ  общински 
съветник едва след избирането му за кмет.

Предвид горните мотиви съдът е приел, че ОИК – Макреш, 
незаконосъобразно е отказала регистрацията на Веселин Димитров 
Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община  Макреш  за 
участие в изборите на 20 май 2018 г.

Централната  избирателна  комисия  счита,  че  Общинската 
избирателна  комисия–  Макреш,  без  да  се  съобрази  с  мотивите, 
изложени  в  решението  на  Върховния  административен  съд, 
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повторно  със  свое  решение  №  144-МИ  от  04.05.2018  г.  отказва 
регистрацията на Веселин Димитров Велков.

Общинската  избирателна  комисия  –  Макреш,  следва  да 
изпълни дадените указания на  Върховния административен  съд,  а 
именно  да  приеме  решение,  с  което  да  регистрира  Веселин 
Димитров  Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община 
Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г.

Неизпълнението,  колеги,  на  съдебно  решение подлежи  на 
наказание съгласно чл. 304, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, а именно глоба, тъй като длъжностно лице, което не изпълни 
задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, се наказва с 
глоба от 200 до 2000 лева. Както знаете, членовете на общинската 
избирателна комисия са длъжностни лица, поради което и предвид 
горното  ви  предлагам  да  отменим решение  №  144-МИ  от  4  май 
2018 г.  на  ОИК  –  Макреш,  прието  на  основание  чл.  85,  ал.  4, 
изречение второ от Изборния кодекс, и да задължим ОИК – Макреш, 
да приеме незабавно решение за регистрация на Веселин Димитров 
Велков  като  независим  кандидат  за  кмет  на  община  Макреш  за 
участие в изборите на 20 май 2018 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  коментари?  Заповядайте, господин 

Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Да приеме решение за 

регистрация,  но без това „незабавно”.  Кога  ние сме определяли в 
диспозитива на наше  решение срок или незабавно? Имахме такива 
случаи  и  във  Велико  Търново  и  никога  не  сме  определяли 
„незабавно”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев. След това госпожа Иванова.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, все пак трябва да се 
отмени това  решение. Проблемът е в думичката „незабавно”. Тази 
думичка задължително трябва да присъства, защото изтичат срокове. 
Сенчестата  страна  на  изборния  процес по  отношение на  местни 
избори и произвола на местни административни политико-изборни 
структури  по  някакъв  начин  трябва  да  получи  отпор  поне  от 
Централната избирателна комисия.

Брутално несъобразяване с решение на съд само и само да се 
шиканира, само и само да се продължи и намали времето евентуално 
за предизборна кампания на кандидат! Нещо повече, в един момент 
сроковете ще изтекат и ще говорим, че са изтекли едни срокове и ще 
плеснем с ръце, както го казах и миналия път и явно пружината се 
развива в тази посока и ще кажем:  сроковете  свършиха,  нищо не 
можем  да  направим.  Само  и  само  защото  по  места  някои  не  си 
спазват законите – брутално, своеволно и произволно! „Незабавно” 
трябва да остане! Даже и със срок, мен ако питате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.  Има  ли  реплики  към  изказването  на  господин 
Чаушев? Няма.

 Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги,  аз,  запознавайки се с 

проекта на решение, считам, че ще следва да променим тази част от 
мотивите на решението, където е изписано, че с Режим на гласуване. 
№ 144-МИ от 4 май е отказана регистрацията на Веселин Димитров 
Велков.

Обръщам  внимание,  че  решение  №  144-МИ  е  взето  при 
условията на чл. 85, ал. 4, то е отхвърлително и макар да има за своя 
естествена последица отказа да бъде регистриран кандидатът, ми се 
струва, че не следва да остане този запис в мотивите на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Други изказвания? Госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз поддържам моето 
становище,  което  изразих  и  при  предходното  обсъждане  на 
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предишната  жалба  срещу  решение  на  Общинската  избирателна 
комисия – Макреш, а именно че когато си бил кандидат за общински 
съветник в общите избори от една местна коалиция в случая, от един 
политически субект, по време на същия мандат, когато има частични 
избори,  не  би  следвало  да  можеш  да  си  кандидат  от  друг 
политически субект, тъй като това е забранено при общи избори.

Считам, че решението на Върховния административен съд в 
тази  част  не  е  правилно,  защото  в  мотивите  на   Върховния 
административен съд е казано, че в предходни избори, когато си бил 
кандидат  от  един  политически  субект,  в  следващите  не  пречи  да 
бъдеш  кандидат  от  друг.  Това  е  така.  Само  че  говорим  за  общи 
избори.  В случая говорим за частични избори в същия мандат на 
общинския  съвет,  така  че  явно  съдът  не  е  прочел  внимателно 
жалбите  и  решенията  на  Общинската  избирателна  комисия  и  аз 
смятам,  че  решението  на  Общинската  избирателна  комисия  като 
предложен проект би следвало да остане в сила. Въпросът е, че то е 
при хипотезата на отхвърляне и следва да бъде отменен и потвърден 
отказът за регистрация на този кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приемам това за 
предложение.

Уважаеми колеги, две реплики към изказването на госпожа 
Матева  –  господин  Ивков  и  господин  Чаушев.  Заповядайте, 
господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Доводите, изтъкнати от госпожа Матева в 
днешното заседание на ЦИК, са абсолютно ирелевантни, абсолютно 
безсмислени за обсъждане, доколкото имаме окончателно решение 
на  Върховния  административен  съд  със  задължителни  указания, 
които  ние,  всичките  по-долни  правораздавателни  органи,  по-
нискостоящи, сме длъжни просто да изпълняваме, без да обсъждаме 
неговата правилност или неправилност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Втора 
реплика – господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моето изказване в същия дух. Видно от 
решението и  мотивите на  съда,  тези аргументи съдът  ги  е  видял. 
Най-малкото ги е видял и от нашия протокол и ги е обективирал и е 
казал, че те са абсолютно ирелевантни и само на едно основание при 
действащ общински съветник просто тези доводи и аргументации, 
които не намират опора в закона, са отхвърлени. Няма смисъл да се 
връщаме назад.

И сега, от по-общ план, защото ние общо взето сме големи 
царе на по-общите планове, аз пък твърдя, че всеки гражданин има 
право  да  бъде  избиран  при  липса  на  отрицателни  предпоставки. 
Разсъждения от типа на  бил той някога си някъде си, а пък тъй като 
бил  той  някъде  си,  издигнат  от  някаква  политическа  изборна 
структура, оттук нататък, видите ли, той не можел да прави нещо 
извън тази структура.

Искам  да  ви  кажа,  че  не  сме  във  феодализма,  уважаеми 
колеги,  не  сме  във  феодални  отношения  с  някакви  си  квази 
политически структури от рода на местни коалиции. Какво е това? 
Цял мандат аз трябва да бъда в крепостни взаимоотношения, видите 
ли, по този тип логика, която чухме, и да не мога съответно да се 
кандидатирам  като  независим  кандидат.  Защо?  Гражданинът  не  е 
обвързан с политико-изборни структури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 
ползвате ли дуплика? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: По репликата на колегата Ивков. Колега 
Ивков, аз лично като член на ЦИК мога да си позволя да коментирам 
съдебно решение, нищо не пречи, важното е какво ще произтече от 
това като гласуване.

Считам,  че  Върховният  административен  съд,  ако  беше 
абсолютно сигурен в правотата си, имаше възможност да използва 
текста на закона, а именно да се произнесе по същество на спора, а 
не да връща за ново произнасяне.

По репликата на колегата Чаушев. Да, не сме във феодализма, 
но  има  някакви  принципи.  И  този  човек  не  е  просто  някакъв 
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гражданин,  а  е  действащ  общински  съветник  от  друга  местна 
коалиция. Както казах и предходния път, след като иска да промени 
политическите  си  възгледи  и  защитава  различни от  тези,  които  е 
защитавал  до  момента,  можеше  да  подаде  оставка.  В  противен 
случай,  този човек ако не бъде избран за кмет,  ще се  върне като 
действащ общински съветник, единствен от тази местна коалиция, 
тъй като проверих в сайта на Общинския съвет,  че те нямат друг 
представител. И чии възгледи тогава ще защитава?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Процедурата  по  реплики  и  дуплики  приключи.  Господин 

Ивков се е заявил за изказване. Имате думата, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Изказването ми ще бъде в две части, ще 

се постарая по-сбито.
Първо, по отношение на разгорелия се спор реплика-дуплика. 

Исках  да  го  предотвратя,  за  да  не  губим  време,  защото  ние  с 
колегата  Матева  и  със  седящите  до  нея  миналия  път  имахме 
възможност надълго и нашироко да изкажем аргументите и доводите 
си и спорихме по въпроса, както каза и колегата Чаушев. След това 
Върховният  административен  съд  се  произнесе  по  нашия  спор  и 
каза, че някой не е прав – неправият не бях аз.

Сега  имаме  влязло  в  сила  решение  на  Върховния 
административен съд и всичко това е разводняване. Да, всеки може 
да  си  изказва  мнението,  но  ако  искаме  да  не  се  превръщаме  по 
толкова важни въпроси в говорилня, е хубаво да се придържаме към 
юридическите  факти,  а  именно налице  е  решение,  влязло  в  сила, 
неподлежащо изобщо на обжалване, на Върховния административен 
съд.  Колегата  Матева  и  сигурно  и  други  колеги  са  на  различно 
становище от това на Върховния административен съд. Прекрасно! 
Но това е абсолютно ирелевантно.

И оттук нататък – по проекта. Аз ще подкрепя този проект в 
крайна  сметка,  но  ще  направя  предложение  за  друго  решение, 
взимайки повод от изказването на колегата Чаушев в предходното 
заседание, като сега вече съм убеден, че така трябва да постъпим. 
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Ако  все  пак  подкрепя  този  проект,  бих  направил  две  чисто 
технически допълнения, ако се съгласи докладчикът. След „Отменя 
решението”  да  има  точка  и  да  кажем:  Указваме  на  ОИК  да  се 
произнесе  с  решение  незабавно  за  регистрация,  спазвайки 
указанията в мотивите на решението на Върховния административен 
съд.

Това е едното по отношение на това решение, което, ако не 
бъде подкрепено моето предложение, ще подкрепя.

А предложението ми е ново по същество да се произнесем с 
решение, взимайки повод от обстановката,  в която се намираме и 
крайно недостатъчните вече срокове за този кандидат и това, че той 
е видимо ощетен и към момента, заради това че не е регистриран, на 
основание  чл.  85,  ал.  4,  във  връзка  с  чл.  53,  ал.  4,  изречение 
последно, предлагам Централната избирателна комисия по аналогия 
на  чл.  53,  ал.  4,  както  каза  и  колегата  Матева,  Върховният 
административен  съд  има  възможността,  алтернативата  да  се 
произнесе с решение, но той не е регистърен орган, докато ние все 
пак  сме,  аз  предлагам  с  това  правно  основание  ние  да  вземем 
решение.  Съгласен  съм  с  мотивите  на  колегата  Грозева,  но  в 
диспозитива  предлагам  ние,  в  случай  че  е  налице  преписката  и 
всички други предпоставки са налице, да вземем решение към този 
момент,  с  което  да  регистрираме  кандидата.  Тоест  да  изземем 
функциите на Общинската избирателна комисия, която два пъти не 
се  съобразява  със  закона  и  с  указанията  на  Върховния 
административен  съд,  и  да  вземем  решение  по  същество,  като 
регистрираме въпросния кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, реплики? Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  не  бих  могъл  да 

подкрепя такова предложение за проект на решение,  защото няма 
основание Централната избирателна комисия да прилага по аналогия 
правомощия, които са дадени на Върховния административен съд.
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И второ,  до  момента  както  в  нашето  принципно  решение, 
така и по силата на Изборния кодекс,  ние нямаме правомощия да 
регистрираме кандидати в местните избори – както в общите, така и 
в  частичните.  Това  е  единствено  и  само  в  правомощията  на 
общинските избирателни комисии.

Това, което ние бихме могли да направим, е да отменим, да 
върнем  за  произнасяне  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Макреш.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 
ползвате ли дуплика? Не.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  имайки  предвид 

досега  изказаните  мнения,  си  позволих  да  ви  направя  това 
предложение за решение, тъй като това са нашите правомощия. И 
още  веднъж  да  ви  напомня,  че  имаме  съдебно  решение,  което 
Общинската избирателна комисия – Макреш, не е изпълнила. И те в 
качеството си на длъжностни лица подлежат на глоба от 200 до 2000 
лева. Алинея втора гласи: при повторно нарушение на ал. 1 глобата е 
по 500 лв. за всяка седмица забава.

Затова  съм  си  позволила  и  да  напиша  в  диспозитива 
думичката „незабавно”, извън сроковете, които текат.

Само това исках да допълня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен това е спорен текст дали трябва да 

се  прилага,  не  това  е  въпросът  по  тази  преписка.  Най-важният 
въпрос е дали ще бъде регистриран един кандидат за избори – това е 
нашата работа и на ОИК.

Специално за административното наказание, въпреки тяхното 
несъобразяване,  аз  не  считам,  че  те  отговарят  на  състава  на  този 
текст, защото не може да се наказват с административно наказание в 
ролята си на правораздаватели, защото те в момента са в такава роля 
за това каква е тяхната свободна воля при взимане на решения. Така 
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че аз тук имам резерви. Макар и формално четен, текстът да може да 
доведе до такъв извод, според мен не това се има предвид, не това 
неизпълнение на съдебно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 
ползвате ли дуплика? Не виждам.

Господин Баханов има думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, изказването ми е в 

подкрепа на изказаното мнение от колегата Матева. В предишното 
заседание не взех участие в дискусията, но считам, че предвиденото 
в  чл.  413,  посочените  алинеи,  на  още  по-голямо  основание  един 
действащ кандидат за общински съветник от една партия, коалиция 
или инициативен комитет, да не може да бъде регистриран – това са 
частични  избори  за  продължаване  на  мандата  –  от  друга  партия, 
коалиция или инициативен комитет. И както каза колегата Матева, 
ако  този  единствен  общински  съветник,  действащ  от  коалиция 
„Надежда”,  ако  не  бъде  избран  за  кмет  и  явно  той  вече  не  се 
асоциира  и  не  изповядва  принципите  и  идеите  на  коалиция 
„Надежда”,  а  изповядва  някакви  идеи  на  някаква  друга  местна 
коалиция, след като не се кандидатира от тази коалиция „Надежда”, 
и  ако  не  стане  кмет  и  се  върне  като  един-единствен  общински 
съветник  от  тази  коалиция,  тази  коалиция  няма  никакви  правни 
възможности той да бъде отзован и да не действа от нейно име до 
края на мандата. Така че, той ще изпълнява ролята си на общински 
съветник, избран от една коалиция, в случая „Надежда”, но, както 
каза и колегата Чаушев, той се е променил, не е крепостен селянин и 
си е избрал някакво друго поприще. Имаше достатъчно време да си 
подаде  оставка  и  да  бъде  регистриран  от  която  иска  партия, 
коалиция или инициативен комитет. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  всъщност  аз  в 

някаква  степен  подкрепям  мнението  на  колегата  Баханов, 
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независимо  че  като  юрист  съм  категорично  на  становището  на 
колегите Чаушев и Ивков. И така и ще гласувам, в тяхна подкрепа.

Изказването обаче на господин Баханов - и това няма защо да 
го  скриваме  -  показва  едно,  което  между  другото  са  ни  учили  в 
първи и втори курс в юридическия факултет, че моралът няма нищо 
общо с правото. То е така, за съжаление. И принципните позиции в 
подкрепа или не няма защо да се отразяват в ценностите на нас като 
членове  на  Централната  избирателна  комисия,  ние  сме  тук  в 
качеството си на експерти юристи. Затова подкрепата ми е – въпреки 
че  считам,  че  е  правилно  като  морал  изказването  на  господин 
Баханов  –  но  като  юрист  категорично  подкрепям  изказването  на 
колегата Ивков и на колегата Чаушев, а именно ние не можем да сме 
срещу влязло в сила решение, окончателно, както се изрази колегата 
Ивков, на Върховния съд. Това е! Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Давам  думата  на  госпожа  Матева  за  реплика  и 

упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Репликата ми към колегата 

Мусорлиева  е  следната.  Не  говорим  само  за  морал,  колега 
Мусорлиева. Действително в Изборния кодекс е посочено (чл. 413, 
както цитира колегата Баханов), че в едни общи местни избори не 
може да бъде кандидат едно лице от различни политически субекти 
за  общински  съветник  или  за  кмет.  Считам  обаче,  че  Изборният 
кодекс не е методически указания и не би следвало да бъде, за да 
обхваща  всички  възможни  житейски  хипотези.  Затова  ние  сме 
правоприлагащ орган, затова ние даваме методически указания на 
общинските избирателни комисии, затова ние трябва да тълкуваме 
закона,  когато  той  не  урежда  в  пълнота  житейските  обществени 
отношения.  И продължавам да  смятам,  че  това  че  изрично  не  го 
пише, не означава, че няма забрана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Дуплика! 
Извинявайте, няма да го превръщам наистина в говорилня и няма да 
взимам  думата  след  тази  си  дуплика,  но  категорично  не  съм 
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съгласна, тъй като точно в този случай това ще се нарича дописване 
на Кодекса, а няма да е тълкуване. Категорично считам така.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  също  имам  реплика.  Уважаеми 

колеги,  ако  законодателят  имаше  предвид  забрана,  изрична, 
категорична,  щеше  да  я  изброи  така,  както  я  е  изброил,  както  в 
предходно  решение  ви  цитирах,  всички  длъжности,  които  не  би 
могъл да изпълнява един кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Чаушев 
има реплика.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, имам реплика!
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не можеш да имаш реплика на госпожа 

Грозева  по  простата  причина,  че  имаше  реплика  към  госпожа 
Мусорлиева.

РОСИЦА МАТЕВА: На дупликата  на  госпожа Мусорлиева 
имаше изказване на госпожа Грозева.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, не беше изказване, беше реплика.
РОСИЦА МАТЕВА: На дуплика няма реплика.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е именно заради това явно минахме на 

реплика.
РОСИЦА МАТЕВА: Няма реплика на дуплика! Прочетете си 

правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само секунда! На 

господин Чаушев съм дала думата за реплика на кого? Може би на 
мен.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, на вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
РОСИЦА МАТЕВА: Но, госпожо Мусорлиева, репликите се 

изчерпиха и вие имахте дуплика. След вашата дуплика не може да 
има реплика на вашето изказване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Към предишното 
ми изказване.

РОСИЦА МАТЕВА: Не може да има към предишното.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Как да не може?
РОСИЦА  МАТЕВА:  След  като  сте  ползвали  дуплика,  е 

приключила процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, значи съм 

му дала думата така или иначе за изказване.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  имам  реплика  към  изказването  на 

госпожа Грозева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Момент! Дала съм 

думата на господин Чаушев. Ще моля другите микрофони да бъдат 
загасени.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  реплика  към  изказването  на 
госпожа Грозева, което предхождаше…

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще си го ползвате 
след господин Баханов. Или се отказахте, господин Баханов? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имах реплика към вас.
РОСИЦА МАТЕВА: Много  моля водещите  да  си прочетат 

правилника и да спазват процедурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  съм  дала 

думата  на  господин  Чаушев  и  нямам  никакво  намерение  да  я 
отнемам, освен ако той не се отказва от нея.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, имаше изказване 
на госпожа Грозева, към която имам реплика и моля за думата за 
реплика, за да се изчерпи процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Матева, 
тъй  като  няма  кой  да  я  надговори,  ползва  думата  за  реплика  на 
госпожа Грозева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Първо  лично  обяснение  към  колегата 
Мусорлиева. Много ви моля, колега Мусорлиева, като не познавате 
процедурите  от  правилника,  да  не  отправяте  лични  нападки  кой, 
колко,  какво  говори.  Ще  използвам  микрофона  така,  както  го 
използва и колегата Чаушев – сам го включва, без да му е дадена 
думата.
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Моля,  госпожо  председател,  да  разясните  какви  са 
процедурите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  продължаваме.  Госпожа  Матева  първо  ползва  лично 
обяснение. Госпожо Матева, сега ще ползвате ли реплика, това беше 
лично обяснение.

Госпожа Матева се отказва от репликата.
Господин Чаушев, заявили сте се за изказване. Имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моето изказване е едно-единствено. Пак 

влязохме в сферата на плаващите пясъци за лични възгледи за света, 
а проблемът е прост: е ли общинската избирателна комисия в случая 
контролно  отменителна  инстанция  на  Върховен  административен 
съд; е ли общинската избирателна комисия контролно отменителна 
инстанция на решения на ЦИК?

Възгледи за света  правилно-неправилно при налични факти 
просто са чесане на езиците и излишно дърлене! Са ли в общинската 
избирателна  комисия  с  нейния  кеф  да  регистрира  този  или  онзи 
хора, които ще погазят решение на Върховния административен съд 
с  подкрепата  явно  на  някои  членове  от  Централната  избирателна 
комисия!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
беше изказване. Има ли реплики?

Не виждам. Заповядайте, за процедура.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам  да  преминем  към  гласуване  на  решението,  така  както 
беше предложено или както прецените според другите предложения 
на колегата Ивков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  това  е  процедура  по  прекратяване  на 

разискванията.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  прекратяване  на 
разискванията.

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  
против  –  3 (Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Румяна 
Сидерова).

Благодаря.
Уважаеми колеги, прекратихме дебатите.
Съобразно  нашия  правилник  аз  трябва  да  подлагам 

постъпилите предложения в две поредности.  Веднъж аз трябва да 
подлагам  хронологично  постъпилите  предложения,  но  по-силно 
основание е  чл.  27,  ал.  1  от  нашия  правилник:  гласуването  се 
извършва  в  следната  последователност:  първо  предложенията  за 
изменение  и  допълнение  на  предложения  проект,  след  това 
основното  предложение и  след  това  новото  предложение по 
същество.

Съчетавайки  тези  два  критерия,  уважаеми колеги,  би 
следвало да подложа на гласуване първо предложението на господин 
Андреев, след това предложението на госпожа Иванова и след това 
едно от предложенията на господин Ивков.

Уважаеми  колеги,  няма  да  подлагам  на  гласуване 
прецизирането  на  текста  от  госпожа Иванова.  Ако  така 
предложеният ни проект постигне необходимото мнозинство, тази 
грешка, тъй като е техническа, ще бъде отразена.

Уважаеми  колеги,  имаме  съгласие  (ако  това  ще  бъде 
решението).

Започваме с първото предложение на господин Андреев, а то 
е думичката „незабавно” да отпадне от диспозитива.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 7 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  
Росица Матева, Румяна Сидерова); против – 13 (Емануил Христов,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Благодаря. Това предложение за изменение и допълнение на 
предложения ни проект не събра необходимото мнозинство.

По  предложението  на  госпожа Иванова постигнахме 
съгласие.

Колеги, предложението на господин Ивков и тъй като не мога 
да го повторя, ще го помоля той да го повтори, е да се сложи точка 
след „отменя решение №…” и „указва на ОИК да приеме незабавно 
решение за регистрация”.

Господин Ивков, моля да уточните.
ИВАЙЛО  ИВКОВ: Правилно  председателят  подлага  в 

момента  по  тази  процедура  моето  предложение за  промяна  на 
проекта, после ще бъде предложено другото. А то беше следното: 
след  „отменя  решение еди-кое  си”  се  поставя  точка  и  второ 
изречение  „Указва  на  ОИК  –  Макреш,  да  приеме  решение за 
регистрация на  Веселин  Димитров  Велков  (както  стана  ясно  от 
предходното гласуване) незабавно”.

Благодаря.
Уважаеми колеги,  подлагам на гласуване това  предложение 

за  изменение  и  допълнение,  току-що  формулирано  от  господин 
Ивков.

Моля, режим на гласуване.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  
против  –  7 (Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Ивилина  
Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Таня Цанева).

Госпожо Матева, извън микрофон повдигате въпрос, вашето 
предложение е ново предложение по същество. При условията на чл. 
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27, ал. 1, от нашия правилник вашето  предложение се гласува след 
основното предложение на докладчика по последователност.

Уважаеми колеги, сега подлагам на гласуване предложението 
на докладчика с техническата корекция на госпожа Иванова.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева);  против – 5 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова).

Уважаеми колеги, имаме решение. Това е Решение № 5039-
МИ.

Постигнахме  необходимото  мнозинство,  така  че  другите 
предложения няма да бъдат подлагани на гласуване.

Отрицателни вотове. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против”, 

защото се създава прецедент различни правила на регистрацията на 
участниците в местните избори, по-точно в изборите за общински 
съветници  и  кметове.  Нашето  решение  в  момента  заобиколи 
съществуващата  забрана  на  Изборния  кодекс  по  пътя  на 
препращането към разпоредбите за общите избори едно и също лице 
да  се  регистрира  като  кандидат  и  да  участва  в  изборите  и  във 
формирането на  органите на власти от  две  различни политически 
формации  или  от  инициативен  комитет.  Нещо,  което  прави 
решението недействително и ще опорочи целия изборен процес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Други отрицателни вотове? Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  подкрепям  казаното  от 
колегата Сидерова и това беше изложено в рамките на обсъждането 
от  колегата  Матева,  но  освен  това  гласувах  „против”  и  защото 
считам, че нашият диспозитив с така поставения изказ, включително 
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и „незабавно”, което трябваше да отпадне, не дава никаква яснота на 
Общинската избирателна комисия как следва да се произнесе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  първа  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  втора.  Следващ  докладчик  е  госпожа 
Солакова. Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
докладна  записка  вх.  № ЦИК-09-76  от  4  май  2018  г.  от  госпожа 
Манолова,  директор  на  дирекция  „Администрация”,  относно 
състояние  на  сървъра  на  ЦИК  и  предложение  за  закупуване  на 
мрежово  устройство  за  съхранение  на  данни.  Знаете,  в  работен 
порядък възприехме предложението да се направи проучване и да се 
изискат  оферти  за  закупуване  на  такова  мрежово  устройство  за 
съхранение на данни и офертите, които са получени междувременно, 
са докладвани за сведение. Последната оферта с вх. № ЦИК-08-71 от 
3 май 2018 г. е приложена към докладната записка.

Въз  основа  на  проучване  от  експерт  ИКТ  в  дирекция 
„Администрация” е установено, че няма достатъчно пространство за 
съхранение  на  данни.  Знаем,  че  сървърът  на  ЦИК  физически  е 
позициониран  в  помещение  на  Народното  събрание  и  по  тази 
причина е направена консултация с експерт ИКТ в администрацията 
на Народното събрание. Предложението оттам е било да се намери 
решение по отношение на свободно дисково пространство.

Изискани са оферти от пет фирми, в докладната записка са 
посочени четири. Изрично се уточнява, че една оферта, под № 3, е с 
по-ниски  характеристики,  а  другите  в  общи  линии  отговарят  на 
изискванията на Централната избирателна комисия за осигуряване 
на такова свободно пространство.

Предлага  се  ЦИК да  одобри закупуване на  предложения в 
Оферта № 1 мрежов сторидж, съдържащ четири броя твърди дискове 
с обем 8 терабайта памет на цена 1356 лв. с ДДС съобразно офертата 
от  24  април  2018  г.,  постъпила  в  ЦИК  от  дружество  „Вали 
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компютърс”.  Налични  са  средства  в  бюджета  на  Централната 
избирателна комисия.

Предлагам да одобрим така направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в следобеда на 3 

май 2018 г. извършихме проверка с госпожа Алексиева на системата 
за заредени предпечатни образци на бюлетините. Установи се, че в 
изписването на наименованието на община Добричка има допусната 
техническа  грешка.  Веднага  се  свързахме  с  „Демакс”  и  грешката 
беше отстранена.

На  4  май  т.г.  изпратихме  писмо  по  електронната  поща  на 
всички  общински  избирателни  комисии,  където  има  частични 
избори за кмет на кметства на 20 май с копие до Печатницата на 
БНБ и до „Демакс” Ди Пи Ай АД – дружеството, което осъществява 
поддържането на електронната система за предпечатните образци.

Въз основа на така изпратеното писмо с изх. № ЧМИ-15-31 от 
4  май  2018  г.  получихме  информация  от  седем  общински 
избирателни  комисии  за  одобрени  предпечатни  образци  на 
бюлетините, с изключение на ОИК – Макреш, ОИК – Добричка и 
ОИК – Върбица. В съботния ден проблем имаха ОИК – Девин, но 
със съдействието на „Демакс” Ди Пи Ай проблемът беше отстранен 
и  Общинската  избирателна  комисия  успя да  утвърди техническия 
предпечатен  образец  на  бюлетината  и  те  са  ни  изпратили 
уведомление за това.
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Оказа се, че в Общинската избирателна комисия – Върбица, 
има  по-сериозен  проблем.  От  „Информационно  обслужване”  са 
поели ангажимент, ако не успеят дистанционно да решат проблема 
до обяд, следобед на място в Общинската избирателна комисия ще 
отстранят така създадения сериозен проблем и ще дадат възможност 
на  Общинската  избирателна  комисия  да  одобри  предпечатния 
образец.

Общинската избирателна комисия – Добричка, има насрочено 
заседание в 17 ч. тази вечер и ще утвърдят предпечатния образец на 
бюлетината.

А  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Макреш,  в  тази 
връзка  бих  помолила  да  изпратим  незабавно  писмо  с  приложено 
решение  на  Централната  избирателна  комисия,  за  да  може 
Общинската избирателна комисия да вземе решение в изпълнение на 
указанията  на  Върховния  административен  съд  за  регистрация на 
независимия кандидат за участие в изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Кристина  Стефанова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Росица Матева).

И, уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване за  последващо 
одобрение  писмото  до  ОИК  за  информиране  за  готовността  за 
предпечатния образец на бюлетините.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Кристина  Стефанова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
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Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Росица Матева).

Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, не ви изчетох, за 

да не губя времето, входящите номера на писмата по електронната 
поща  от  общинските  избирателни  комисии,  седем  на  брой,  за 
утвърждаване на предпечатни образци. По същия начин общо ще ви 
докладвам писмата от общините във връзка с направените заявки за 
тиража на бюлетините, сключени договори с Печатницата на БНБ. 
Както  за  отпечатването  на  бюлетините,  някои  са  ни  изпратили 
информация и за други изборни книжа, необходими за частичните 
избори на 20 май.

В  тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  е  публикувана 
информация  в  табличен  вид  относно  заявените  тиражи  на 
бюлетините.  Ние  направихме  и  такава  проверка  в  електронната 
система. Информацията отговаря на така посочените в електронната 
система заявени тиражи на бюлетините.

Отделно ви докладвам писмо по електронната поща с вх. № 
ЦИК-09-23  от  8  май  2018  г.  Това  е  напомнително  писмо  от 
Министерството на финансите за наличност на подпараграф 96-07 от 
30 април 2018 г. с напомняне поетапно да се изпращат месечните 
данни към 30 април 2018 г. на електронната поща на длъжностното 
лице, което отговаря за Централната избирателна комисия, като се 
спазва стриктно срокът до 10-то число. За сведение ви го докладвам, 
ще бъде предоставено на госпожа Манолова и на счетоводството.

Докладна записка вх.  № ЦИК-09-77 от  8 май 2018 г.  Тя е 
относно  окончателно  отчитане  на  извършена  работа  по  Договор 
№ 10 от 15 март 2018 г., сключен с госпожа Петранка Семерджиева. 
Виждате,  колеги,  в  Договор  №  10  са  посочени  възложените 
функции.  Имаше  вече  частично  приета  работа  в  хода  на 
изпълнението  на  този  договор.  В  момента  се  представя  отчет  от 
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8 май 2018 г. от госпожа Семерджиева с подробно описана дейност 
по изпълнението на договора.

Госпожа Манолова предлага изготвеният окончателен отчет 
да  бъде  представен  на  вниманието  на  ЦИК  и  да  се  приеме 
извършената  работа  и  да  се  осъществи  плащането  по  договора  – 
остатъка  от  сумата  по  договора  в  размер  на  1500  лв.  с 
произтичащите от това други начисления.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Росица Матева).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладна  записка  вх. 

№ ЦИК-09-78  от  8  май  2018  г.  Госпожа  Манолова,  директор  на 
дирекция  „Администрация”,  предлага  създаване  на  електронна 
пощенска  кутия,  предоставяне  на  мобилен  апарат,  симкарта, 
одобряване  на  разход  за  осигуряване  на  електронен  подпис  и  за 
изработка  на  визитни  картички  на  новоназначения  главен 
счетоводител  в  Централната  избирателна  комисия,  както  и  за 
прекратяване срока на валидност на електронния подпис и закриване 
на  електронната  пощенска  кутия  на  лице  с  прекратени  трудови 
правоотношения  –  става  дума  за  госпожа  Ганка  Герасимова. 
Стойността  е  посочена  и  на  визитните  картички.  Налични  са 
средства по параграф 10-00 „Издръжка”, включително е приложено 
и  проектописмо  до  изпълнителния  директор  на  „Информационно 
обслужване”  с  оглед  на  осигуряването  на  електронен  подпис, 
електронна пощенска кутия, както и закриването.

Предлагам да одобрим предложението на госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня  
Цанева); против – 2 (Мартин Райков, Росица Матева).

 Госпожо  Солакова,  моля  да  продължите.  Упълномощавам 
госпожа Мусорлиева да води.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, продължаваме да 
получаваме  информация  за  актуални  телефони  на  общинските 
избирателни  комисии.  Имаме  протоколно  решение  за  тяхната 
актуализация в регистъра и на нашата страница.

Напомням, в папка „Покани” са поканите за семинари.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-483 от 4 май 2018 г. Днес ви го 

докладвам  за  сведение.  Това  е  препратено  по  електронната  поща 
копие  от  писмо  №  02.50-81  от  4  май  2018  г.  на  министър-
председателя  във  връзка  с  предстояща  инвентаризация  на 
информационните  ресурси,  с  уточнението,  че  няма  да  получим 
писмото  на  хартиен  носител.  Затова  днес  ви  го  докладвам  за 
сведение. Ще помоля госпожа Манолова заедно с госпожа Тихолова 
да прегледат писмото и да направят съответните уточнения дали при 
нас ще се наложат някакви необходими последващи действия.

Докладвам ви едно писмо по електронната поща вх. № ЦИК-
00-481  от  4  май  2018  г.  Господин  Горанов  от  „Информационно 
обслужване”  ни  уведомява,  че  в  хода  на  актуализацията  на 
телефоните на общинските избирателни комисии се е натъкнал, че 
има  няколко  такива,  които  са  публикували  имейл  адреси  извън 
официалния домейн „cik.bg”.  Отправя  запитване  към Централната 
избирателна  комисия  дали  тези  имейл  адреси,  така  публикувани, 
могат да останат и да съществуват на страницата на Централната 
избирателна комисия с оглед на досегашната практика да се избягва 
използването  на  имейли  извън  домейна  „cik.bg”,  тъй  като  това  е 

34



извън техния  контрол и  те  не  могат  да  осигурят  и  да  гарантират 
сигурността на информацията.

Аз  ви  предлагам  да  отговорим  на  „Информационно 
обслужване”  до  господин  Ивайло  Филипов  с  копие  до  господин 
Горанов,  че  Централната  избирателна  комисия  предлага  да  бъдат 
публикувани единствено и само електронни адреси  в официалния 
домейн „cik.bg”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
има ли друго становище? Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Подкрепям  направеното 
предложение,  само  ще  направя  допълнение  с  оглед  получени 
обаждания от общински избирателни комисии с една молба, която 
да  отправим  към  „Информационно  обслужване”,  да  възстановят 
паролите на общинските избирателни комисии, които много дълго, 
особено  там  където  не  е  имало  частични  избори или  предсрочно 
прекратяване  на  пълномощия  на  общински  съветници,  не  са 
използвани  техните  сайтове,  за  да  може  те  отново  да  станат 
действащи.  Както  и  да  изпратим  до  общинските  избирателни 
комисии  същия  текст  като  копие,  за  да  знаят  какво  трябва  да 
направят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,   Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния 
ред. Продължаваме с точка 2а – доклади по писма и постановления 
на прокуратури. Заповядайте, господин Баханов.
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Точка  2а.  Доклади  по  писма  и  постановления  на 
прокуратури.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-09-36 от 
30 април 2018 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, 
ни е изпратено писмо, с което желаят да им предоставим декларации 
от три лица от един списък, който им предоставихме, декларации от 
други над 20 лица, които са гласували по два пъти в националния 
референдум, проведен на 6 ноември 2016 г., в секция № 276 в гр. 
Париж,  Република Франция.  Стоян  Русинов е  извадил  и  тези три 
декларации  на  тези  лица,  които  с  едно  придружително  писмо 
предлагам  да  бъдат  изпратени  на  Софийска  градска  прокуратура, 
Следствен отдел, следовател Карагеоргиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  
Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева). 

Благодаря.
Господин  Баханов,  преди  да  продължите,  макар  и  на 

„патерица”,  уважаеми  колеги,  позволете  ми  от  името  на  цялата 
Централна  избирателна  комисия  да  честитя  именния  ден  на 
господин Баханов.  Да е жив и здрав,  името му да му носи много 
гордост!

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, колеги!
Уважаеми колеги, с вх. МИ-09-1 от 2 май 2018 г. от Районна 

прокуратура  –  Сандански,  е  постъпило  писмо,  с  което  ни 
информират,  че  с  тяхно  писмо  от  16  март  са  ни  изпратили  за 
изпълнение присъда № 2276, постановление по дело № 66/2016 г. по 
описа на Районен съд – гр. Сандански, влязла в сила на 27 февруари 
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2018  г.  за  изпълнение.  Желаят  да  ги  уведомим  за  начало  на 
изпълнение на горепосочената присъда.

Само за сведение накратко ще ви кажа, че беше по отношение 
на един кандидат за кмет, за когото беше влязла в сила присъда за 
купуване  на  гласове.  Ние  изпълнихме  процедурата,  а  именно 
изпратихме  писмо  до  господин  Ивайло  Филипов,  изпълнителен 
директор на „Информационно обслужване” АД, за предприемане на 
необходимите действия.  Също така беше вписано в регистрите на 
Централната  избирателна  комисия  лицето,  евентуално  ако  бъде 
предложено за  кандидат за  общински съветник,  кмет или някаква 
друга  изборна  длъжност,  съответната  общинска  избирателна 
комисия,  районна  избирателна  комисия  или  други  органи,  имащи 
отношение по тази  регистрация, да бъдат информирани, че същото 
изпълнява  влязла  в  сила  присъда,  а  именно  не  може  да  се 
кандидатира за изборна длъжност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги,  да изпратим писмо с това  съдържание – 

действията, които сме предприели.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря. Това бяха вашите доклади.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния 

ред – Разни. Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.

Точка 3. Разни.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

04-01-22  от  27  април  2018  г.  Писмото  е  от  Министерството  на 
външните  работи,  дирекция  „Права  на  човека”,  с  което  ни 
информират,  че  във  връзка  с  изборите  в  Република  Венецуела 
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госпожа Федерика Могерини е  излязла  с  декларация  от  името  на 
Европейския съюз, с която декларация се казва, че ще бъдат следени 
изборите, но няма да бъде изпращана наблюдателна мисия. 

За сведение ви го докладвам.
С вх. № ЦИК-04-01 от 8 май 2018 г. засега за сведение, във 

вътрешната  мрежа  в  моя  папка  го  има,  но  го  получих 
непосредствено  при  влизане  в  заседание  –  това  е  окончателният 
доклад  на  Мисията  на  ОССЕ  за  наблюдение  на  президентските 
избори в Кипър, които се проведоха на 28 януари и 4 февруари.

И накратко  да  ви  информирам  за  участието  ни  с  госпожа 
Грозева в двете конференции в Румъния. Едната конференция беше 
проведена  на  3  и  4  май  на  тема  „Равнопоставено  избирателно 
право”, а втората конференция – на 5 и 6 май на тема „Свободни 
избори, демокрация, изграждане на нации”.

Искам да  отбележа,  че  и  двете  конференции,  като отварям 
една  скоба,  втората  конференция  всъщност  беше  посветена  на 
навършването на сто години от създаването на избирателни системи 
и  избори  в  Румъния,  и  двете  конференции  бяха  много  плътни,  с 
много доклади. Докладите бяха на високо ниво, бих казала,  доста 
академични.  Присъствието  беше  много  голямо,  над  30  държави, 
между 70 и 80 души, с много наситено присъствие – седем души – от 
Венецианската комисия.

Темите  бяха  интересни  –  по  равнопоставено  избирателно 
право,  имаше теми за  принципите на  равенство  и последиците за 
избирателната сфера.  Господин Гарони от Венецианската  комисия 
изнесе доклад, който също беше интересен, относно равнопоставено 
избирателно  право  в  съдебната  практика  на  европейските 
конституционни съдилища. Разбира се, не беше подмината и темата 
равнопоставеност на половете, която винаги присъства.

Друг  интересен  доклад  беше  „Еднакво  право  на  глас  и 
разпределяне на местата в избирателните региони”.
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Като цяло,  интересна,  плътна конференция.  Това е  в  общи 
линии, съжалявам, че в момента госпожа Грозева не е в залата, за да 
допълни, ако има нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Въпроси? Не виждам.

Колеги, следващ докладчик по тази точка съм аз.
На  първо  място,  колеги,  ви  докладвам  за  сведение  вх.  № 

ЦИК-00-485 от 8 май 2018 г.
На второ място, докладвам ви за сведение и запознаване вх. 

№  ЦИК-07-209-17  от  8  май  2018  г.  Колеги,  това  е  преводът  на 
изпратената  презентация на фирма Voatz,  с  която ние приехме да 
организираме среща, за да видим продуктите и услугите в сферата 
на  информационните  и  комуникационни  технологии,  които  тя 
предлага.

Уважаеми  колеги,  проведох  телефонен  разговор  с 
представителя на тази фирма, като в този разговор му уточних, че 
предложенията  за  срещи  трябва  да  постъпят  по  мейла  на 
Централната избирателна комисия като дати и възможности, за да 
може Централната избирателна комисия да прецени.

На  следващо  място,  колеги,  ви  докладвам  във  вътрешната 
мрежа  в  папка  „Счетоводител”  становището  на  нашите  главни 
юрисконсулти  и  юрисконсулт  и  главен  счетоводител  относно 
промяна в  длъжностната  характеристика  и  в  щатното  разписание, 
свързано със сключването на договор с оперативния счетоводител. 

Уважаеми  колеги,  за  последващо  одобрение,  промяната  в 
длъжностната  характеристика – в т.  4  отпада „съставя досиета  на 
обществените  поръчки”,  отпада  т.  13  от  длъжностната 
характеристика,  като  останалите  се  преномерират,  и,  колеги,  в 
„Изисквания за заемане на длъжността” да бъде записано „Магистър 
или магистър с присъдена квалификация икономист-счетоводител”, 
като  предложението  на  администрацията  беше  „бакалавър”  с 
промяна  в  щатното  разписание.  Колеги,  аз  предлагам  да  остане 
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„магистър”,  а ако това не постигне необходимото мнозинство,  ще 
подложа и другото на гласуване.

Колеги, гласуваме.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Катя  
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов);  
против – 6 (Александър Андреев,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 
необходимото мнозинство.

Сега  подлагам  на  гласуване  в  щатното  разписание  и  в 
длъжностната  характеристика  изискването  за  магистър  да  бъде 
заменено с „бакалавър”  или „бакалавър с присъдена квалификация 
икономист-счетоводител”  и  останалите  предложения  по 
длъжностната характеристика.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  7; против  –  10. 

(Гласуването не беше отчетено поименно.)
Уважаеми колеги, бих искала да ви информирам, че след така 

направените гласувания съм в обективна невъзможност да изпълня 
решението  на  Централната  избирателна  комисия  от  миналото 
заседание.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  предложение  да 

прегласуваме. Ние сме приели тези решения току-що и ви предлагам 
да прегласуваме, като започнем от първия вариант.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги,  отново подлагам на гласуване лицето да 
бъде магистър с изискванията магистър или магистър с присъдена 
квалификация икономист-счетоводител.

Гласуваме.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин 
Райков, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 
5 (Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Румен Цачев,  
Севинч Солакова).

Благодаря.
Уважаеми колеги,  във  вътрешната  мрежа виждате  заповед-

обезщетение. Колеги, с оглед оперативност се направи съгласуване 
по  телефона,  затова  ви  моля  за  последващо  одобрение  на  тази 
заповед.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  3 (Камелия 
Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева).

Благодаря.
Колеги,  на  следващото  заседание  ще  разгледаме 

допълнителните отпуски.
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.  Свиквам следващото заседание 
на Комисията в четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 12,40 ч.)

*  *  *

(След обедната почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия.  Продължаваме  днешното  заседание,  макар  че  го  закрих. 
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Колеги,  продължаваме  го,  тъй  като  дойде  една  спешна преписка, 
която следва да бъде докладвана.

Затова,  колеги,  първо предлагам нова точка в дневния ред, 
която да бъде точка 3а, а именно промени в състав на ОИК.

Уважаеми колеги, който е съгласен с тази нова точка 3а, моля 
да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 3а. Промени в състав на ОИК.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Колеги,  с  Решение  № 5032  от 

17 април  2018  г. Централната  избирателна  комисия  е  освободила 
като член на ОИК госпожа Дарина Колева и сега със заявление с вх. 
№ МИ-11-6  от  08.05.2018  г.  чрез  ОИК  –  Добричка,  е  постъпило 
предложение за попълване състава на ОИК – Добричка, на мястото 
на  освободения  член.  Предложението  е   от  Димитър  Анастасов 
Карбов  –  упълномощен  представител  на  коалиция  от  партии 
„Патриотичен фронт“. 

Към предложението са приложени декларация към  Решение 
№ 1524  от  18  август  2015  г. в  оригинал,  копие  от  диплом  за 
завършено образование. Свързах се по телефона с представителя на 
коалицията и съответно беше попълнена нова  декларация съгласно 
наше  Решение № 3255 от 7  юни 2016 г.,  която ни е изпратена по 
имейл и с придружително писмо се казва, че оригиналът е изпратен 
с куриер. 

Поради което ви предлагам да вземем  решение,  с  което да 
назначим за член  на ОИК – Добричка,  област  Добрич,  Валентин 

42



Милев Вълчанов, предложен от Коалиция от партии „Патриотичен 
фронт”.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам.
Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов,   Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Таня Цанева).

Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5040-МИ/НР.
И,  уважаеми  колеги,  в  точка  „Разни”  три  много  кратки 

доклада.
Във връзка с току-що проведената среща, колеги, ви моля за 

две протоколни решения, а именно да публикуваме съгласувано с 
Комисията  за  противодействие  на  корупцията  прессъобщение  за 
проведената  днес  среща при условията  на последващо одобрение, 
както и когато те ни предоставят становището, да го изпратим на 
общинските избирателни комисии и да го публикуваме на нашата 
страница при условията на последващо одобрение.

Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов,   Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както ви казах, в 

Общинската избирателна комисия – Върбица, имаха проблем, но със 
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съдействието на колегите от „Информационно обслужване” успяха 
да  отстранят  проблема  и  приеха  решение за  одобряване  на 
предпечатния образец, за което сме получили уведомително писмо с 
вх. № ЧМИ-32-7 от 8 май.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в  счетоводството ще се наложи още една 

актуализация на счетоводната програма „Ажур”. Не могат да кажат 
стойността в момента,  защото там ставката е почасова и не знаят 
колко  време  тази  актуализация  ще  отнеме.  Уведомявам  ви,  а 
впоследствие ще ни докладват за извършената работа.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  наистина  днешното 
заседание на Централната избирателна комисия.

Следващото заседание вече съм го насрочила.

(Закрито в 15,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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