
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 637  

На  25  май  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрация на наблюдатели за частични избори. 
Докладва: Мария Мусорлиева

2. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, 
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 
Росица Матева, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, 
Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 
Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.  

Заседанието  бе  открито  в  17,15  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

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

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 
избирателна комисия на 25  май 2018 г. Колеги, то се наложи поради 



постъпили документи за регистрация на допълнителни наблюдатели 
за втори тур на частичните избори. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Регистрация  на  наблюдатели  за  частични  избори  с  докладчик 
госпожа Мусорлиева; т. 2. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  ще  помоля 
госпожа Грозева да брои. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред: 

1. Регистрация на наблюдатели за частични избори. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпи 

заявление  с  вх.  №  38-3  от  25.05.2018  г.,  подписано  от 
представляващия  сдружение  „АКТИВНО  ОБЩЕСТВО“  Радослав 
Георгиев  Георгиев  –  председател,  чрез  пълномощник,  за 
регистрация  на  наблюдатели  на  частичните  избори  за  кмет  на 
община  Макреш,  област  Видин,  на  20 май  2018  г.  Документите 
приехме с госпожа Солакова в 15,28 ч. – ІІ тур на 27 май 2018 г. 

Към  заявлението  (Приложение  №  21-МИ  от  изборните 
книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев в 
полза  на  Емилиян  Емилов  Григоров,  пълномощно  от  Радослав 
Георгиев  Георгиев,  представляващ  сдружението,  в  полза  на  21 
(двадесет  и  едно)  лица  –  упълномощени  представители  на 
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сдружение  „АКТИВНО  ОБЩЕСТВО“,  и  списък  с  имената  и 
единните  граждански  номера  на  упълномощените  лица  за 
наблюдатели в частичните избори за кметове на 20 май 2018 г.  – 
ІІ тур на 27 май 2018 г., представени и на технически носител; 21 бр. 
декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Сдружение  „АКТИВНО  ОБЩЕСТВО“  е  регистрирано  за 
участие  с  наблюдатели  в  частичните  избори  за  кмет  на  община 
Макреш, област Видин, с Решение № 5047-МИ от 17 май 2018 г. и 
Решение № 5051-МИ от 22 май 2018 г. на ЦИК.

От  писмо  вх.  №  ЧМИ-18-2\2  от  25  май  2018  г.  на 
„Информационно  обслужване“  АД  се  установява,  че  19  лица 
отговарят на изискванията, и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 
г. на ЦИК, а две от лицата не отговарят на Изборния кодекс – не са 
навършили 18 г.

От извършената проверка на лицата се установи, че същите 
отговарят на изискванията на т. 20 на Решение № 3354-МИ от 10 
август 2016 г. на ЦИК. 

Затова  ви  предлагам  да  решим  да  регистрираме   като 
наблюдатели  на  частичните  избори  за  кмет  на  община  Макреш, 
област Видин, фактически 19 лица, които отговарят на изискванията 
за наблюдатели и да се впишат в публичния регистър.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги?  Откривам  разискванията.  Заповядайте,  господин 

Томов. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 
В  този  списък  с  19  имена  фигурират  две  имена  на  жени, 

които  са  отбелязани  при  проверката  като  нямащи  навършени  18 
години. Това са № 4 и № 15, които би трябвало да отпаднат – те са в 
списъка за регистрация в проекта на решението. Обръщам внимание 
на това. (Реплики.) 

И още нещо: № 14 е женско име с мъжко ЕГН. Не ми е ясно 
какъв е проблемът. Не мога да си представя, че един мъж се казва 
Ивелина. №  14 е Ивелина Данаилова Иванова. (Реплики.) 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предполагам,  че  е  техническа 
грешка. Ще го проверя. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: № 4 и № 15 в списъка. И освен това № 
14 е с мъжко ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам още веднъж да  повдигна 

този въпрос,  който се коментира преди малко. В община Макреш 
има осем секции, а тук регистрираме 19 човека. Съгласно закона, в 
секцията  в  един  и  същ  момент  от  дадено  сдружение  може  да 
присъства само един. Не трябва да се злоупотребява. 

Затова може би в решението да запишем, че във всяка секция 
в  един  и  същ  момент  може  да  присъства  само  един  човек  от 
наблюдателите. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Съгласявам  се  абсолютно  с 
господин Христов и много му благодаря. Ще допълним решението, 
за да бъде ясно и категорично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Други коментари? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така 

предложения ни  проект  на  решение,  с  отпадане  на  № 4 и  № 15, 
поправка на техническа грешка в № 14 и допълнително изречение в 
диспозитива  по  отношение  на  факта,  че  в  една  секция  може  да 
присъства само един наблюдател. 

Заповядайте, господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  По  отношение  на  №  14  няма 

техническа грешка. Проверих и в тоя списък, който е изпратен. ЕГН-
то е  такова и името е  такова.  Ние трябва да  решим по същество 
регистрираме ли човек с женско име и мъжко ЕГН или не. Моето 
мнение е  да не го регистрираме изобщо. И ще направя формално 
предложение в този смисъл. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  момента 
правим  проверка  в  декларацията,  защото  се  предположи,  че  е 
техническа грешка. Нека да видим.  (Коментари и уточнения извън 
микрофона.)

Уважаеми колеги, за да се извърши справка давам пет минути 
почивка. 
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(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 
заседание. 

Продължаваме го след повече време, колеги, тъй като повече 
време изискваше и проверката, която трябваше да бъде направена. 

Давам думата на госпожа Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, качен е проектът 

за решение в моята папка. След окончателна проверка, включително 
и от Централната избирателна комисия, както и от „Информационно 
обслужване“ АД се оказа, че единствено по повдигнатите въпроси, 
за което благодаря на колегите Цветозар Томов и Емануил Христов, 
едното  от  лицата  е  подадено  с  невярна  информация.  Затова  е 
отстранено  от  списъка  и  списъкът  включва  20  лица,  като  съм 
допълнила  т.  15  от  Решение № 3354-МИ от 10 август  2016 г.  на 
ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, моля да погледнете проекта. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, успяхте ли да се запознаете? 
Уважаеми  колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Моля 

госпожа Грозева да отчете резултата. 
Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Росица 
Матева, Цветозар Томов).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5152-МИ. 
С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 
Мисля, че по точка втора няма заявили се колеги.  (Реплики.) 

5



Току-що  колегите  ме  подсетиха,  че  имаме  текст  за  точка 
втора от дневния ред: 

2. Разни. 
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на двама наши 

представители на изборите в Словения, а именно: господин Цачев и 
господин Сюлейман. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  извънредно 
заседание  на  Централната  избирателна  комисия.  Следващото 
редовно заседание вече е свикано. Надявам се да не се наложи да 
провеждаме ново извънредно заседание. 

Закривам заседанието, колеги. 

(Закрито в 18,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
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Цвета Минева  
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