ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 686
На 8 ноември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Таня Цанева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
2.а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова,
Румяна Сидерова
3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова,
Таня Цанева, Румен Цачев
4. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
5. Разни.
Докладват: Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
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Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Владимир Пенев,
Ивайло Ивков и Кристина Цанкова-Стефанова.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 19 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 8 ноември 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проект на решение за промяна в състав на ОИК – докладчик
госпожа Цанева; т. 2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК – докладчик господин Цачев; т. 3. Доклади
по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Солакова, госпожа
Цанева; т. 4. Доклади относно постановления на прокуратури –
докладчик господин Баханов, и т. 5. Разни с докладчици госпожа
Грозева и аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо председател, моля да
включите нова точка „Доклад по дела, жалби и сигнали“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 2.а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожа Сидерова беше след това – заповядайте.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Да ме включите в новата точка –
доклади по дела жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включих ви.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, бих искала да ви информирам, че всички отсъстващи
отсъстват по обективни причини.

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № МИ-15-218 от 07 ноември 2018 г. сме
получили молба от Ивайла Миткова Гаджерукова, която е
председател на общинската избирателна комисия – Айтос. Госпожа
Гаджерукова моли да бъде освободена от заеманата длъжност
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поради невъзможност да изпълнява задълженията си. По-конкретно
излиза в отпуск по майчинство.
Затова съм подготвила решение, което е в моята папка за
днешното заседание, като ви предлагам да освободим госпожа
Гаджерукова като председател на ОИК – Айтос, област Бургас, и да
бъде анулирано издаденото й удостоверение.
Във връзка с това съм подготвила и писмо до партията, от
която е излъчена госпожа Гаджерукова да дадат своевременно
предложение за нов председател на общинската избирателна
комисия – Айтос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване първо така предложения
проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5146-МИ/НР.
Колеги, сега подлагам на гласуване писмото до
политическата сила.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
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Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с
вх. № МИ-27-140/1 и със същия номер без индекс от 29.10.2018 г.
Искането е от общинската избирателна комисия – Брезово, за
изплащане на възнаграждение за проведени заседания и дежурство.
Заседание, проведено на 1.08.2018 г., дежурство на 22.10.2018 г. и
заседание, проведено на 25.10.2018 г.
Дежурството е дадено от двама членове на ОИК за
уточнения.
Заседанията са във връзка с образувано административно
дело и вземане на решение за становище на комисията по това дело.
То е на 1.08.2018 г., а дежурството и следващото заседание на
25.10.2018 г. са във връзка с дадена оставка от кмета в ОИК??–
Брезово. Приложени са към искането съответните решения и
протоколи от заседанието.
Предлагам да уважим направените искания за изплащане на
възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, по повод искането на общинската
избирателна комисия – Брезово, в писмото си те поставят и едно
питане към Централната избирателна комисия по повод на тяхно
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искане с техен № 99-20 от 25.07.2018 г., което касае изплащане на
възнаграждение на членовете на общинската избирателна комисия за
участие в заседание и дежурства, тъй като към този момент
посочват, че нямат отговор.
Припомням само, че това искане е разгледано от Централната
избирателна комисия и Централната избирателна комисия не
постигна тогава необходимото мнозинство за изплащане на
възнагражденията на членовете на общинската избирателна
комисия. Ставаше дума за прекратяване на пълномощията на кмет.
Поставям го на вашето внимание, колеги, за обсъждане сега
или впоследствие, тъй като ние не сме отговорили писмено на
общинската избирателна комисия във връзка с това, че не сме взели
решение – по-скоро нямаме решение за изплащане на
възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям това, че можем да се
произнесем повторно по поставения въпрос, тъй като нашите
решения не се ползват със сила на присъдено нещо и винаги могат
да бъдат изменени и допълнени. Да не изследваме в сайта ни колко
от решенията по много пъти са изменяни и допълвани по различни
обстоятелства.
Подсещам, че аз съм от хората, които гласуваха за изплащане
и в момента твърдя, че следва да се изплатят възнагражденията на
общинската избирателна комисия в Брезово, независимо от това, че
някои от хората са нарушили, не се е получило мнозинство,
изискващо да се гласува за неотстраняване, предсрочно
прекратяване на пълномощията на кмета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, нека въпросът да остане за размисъл и предлагам за работно
обсъждане. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми колеги, преминаваме към новата точка:
2.а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви решение то
административно дело № 10278/2018 г. То е образувано по
касационна жалба от Централната избирателна комисия против
решение на Административен съд, в което Централната избирателна
комисия трябваше в 6-месечен срок да осигури възможност за
машинно гласуване съобразно разпоредбата на чл. 206, ал. 1 от
Изборния кодекс.
С това решение Върховният административен съд обезсилва
решението на административен съд – София, по съображенията,
изложени в касационната жалба на Централната избирателна
комисия, като приема, че то е недопустимо, тъй като
административният съд се е произнесъл по недопустим предмет. И
че предметът на делото е този, който съдът е определил в съдебното
заседание от 2 май 2018 г., тъй като предметът на делото се
определя
от
пълното
материално
субективно
право,
индивидуализирано чрез основанието и петитума, а именно за
защита срещу фактическото бездействие, представляващо
неизготвянето на план-график, в който да бъдат разписани
конкретните стъпки за придобиване на техническите средства,
софтуер и други.
Делото се връща за разглеждане с този предмет на иска.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, нека да се запознаем с мотивите към решението.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова –
заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, няма да вземам отношение
по предния въпрос. Изводът, че не произтича от пряка норма е на
прокурора, а не на съда.
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По делото във Велико Търново се получи копие от молбата
на исковата страна, в която е уточнила своите искания за
доказателства по отношение на размера според него на
неполученото трудово възнаграждение, което му определяло
размера на вредите.
Трябва да се отговори, че принципно нямаме против това,
което иска, защото то няма да му докаже иска. Съвсем откровено ви
го казвам. Но уточнявам и допълвам искането, което съм направила
в съдебно заседание: Общинският съвет да ни представи решенията
за определяне на възнагражденията на общинските съветници за
всичките тези месеци, за които претендира. Както и при
предшестващи периоди той представил ли е бележка, че се намира в
неплатен служебен отпуск, за да може да получава възнаграждение.
Отделно от това той си е задължен да представи сам доказателства
дали има трудово или служебно правоотношение.
Това е. За предприетите действия в тридневен срок бързо да
реагираме, за да не губим време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик по тази точка е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад току-що
беше разпределена докладна записка от госпожа Манолова и от
госпожа Младенова – главен счетоводител на Централната
избирателна комисия, като тя е относно писмо с вх. № ЦИК-00-470
от 26 април 2018 г. от Държавната агенция „Електронно управление“
с информация за верифициране на действия по проект „Изграждане
и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване“ по Оперативна програма „Добро управление“.
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Във връзка с полученото писмо, което ви цитирах, ни
уведомяват, че посочените в приложението към писмото са
верифицирани и възстановени суми в размер на 995,90 лв., както
следва: За госпожа Манолова – координатор в Централната
избирателна комисия, член на екипа за организация и управление по
проекта – 116,24 лв., от които се прави разграничение кои са
възнаграждение, кои са осигурителни вноски за сметка на
работодателя; за госпожа Тихолова – експерт ИКТ – 879,66 лв., като
отново имаме разграничение кои са за възнаграждение, кои са за
осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Тези средства са преведени от Държавната агенция
„Електронно управление“ по бюджета на Централната избирателна
комисия на 30 април 2018 г., като във връзка с това и предвид
одобрения от Централната избирателна комисия на 10 октомври
2017 г. ред за отчитане на положения труд, от определените за
работа по проекта служители от администрацията на ЦИК, ни молят
Централната избирателна комисия да вземе решение за изплащане
на верифицираните и възстановени на ЦИК суми, аналогично с
решението ни по Протокол № 618 от 22 март 2018 г., а именно след
възстановяване на разходите за възнаграждение от средствата от
Европейския съюз, същите да бъдат изплатени като допълнителни
възнаграждения на лицата, участвали като координатор и експерт по
проекта, а именно госпожа Манолова и госпожа Тихолова.
Като приложение към докладната са копие от писмото, което
се цитира и копие от докладната, съобразно с която сме приели реда
за отчитане на положения труд от определените за работата по
проекта служители от администрацията.
Предвид докладната записка ви предлагам с протоколно
решение да утвърдим направеното предложение от госпожа
Младенова и госпожа Манолова, а именно средствата, които са
възстановени на ЦИК, да изплатени като допълнителни
възнаграждения на госпожа Манолова и госпожа Тихолова, които са
участвали като координатор и експерт по проекта.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще насоча преписката към
счетоводството за предприемане на необходимите действия
съобразно нашето решение.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-140/16 от 8.11.2018 г.,
като това е писмо, което е получено от Министерството на външните
работи. Приложено ни е изпратена като външен адресат за сведение
грама от Посолството на Република България в Астана, съдържаща
информация за конференцията, на която Централната избирателна
комисия участва чрез свои представители – накратко за
конференцията, както и че по време на конференцията е изнесена
презентация от госпожа Мусорлиева, която е била приета с голям
интерес от аудиторията и че българското посолство в Астана е
оказало съдействие на делегацията.
Докладвам го за сведение и запознаване. И аз лично
благодаря на българското посолство за оказаното съдействие на
нашата делегация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, една докладна
записка с вх. № ЦИК-09-203 от 7 ноември 2018 г. Това е относно
годишния абонамент на печатни издания за 2019 г. Госпожа
Манолова предлага списък на изданията, за които Централната
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избирателна комисия да се абонира. Списъкът е изготвен на база
изданията от миналата година. Има две нови под № 20 и 21 на
„РААБЕ“ ООД – специализирани издания за счетоводството:
основен базов продукт и абонамент за нови издания.
Предлагам да одобрим направеното предложение. Виждате,
че има и контролен лист за предварителен контрол за налични
средства по бюджета на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09205 от 7 ноември 2018 г. Предложение от госпожа Красимира
Манолова въз основа на проучване в Централната избирателна
комисия относно необходимост за закупуване на стационарни
компютри, лаптопи, софтуер и за събиране на оферти. Виждате
предложението за стационарни компютри с инсталирана
операционна система – до 15 броя; лаптопи – до 5 броя; МС Офиспакети – до 20 бр. за тези бройки стационарни компютри и лаптопи.
Ще се съберат оферти, които ще бъдат представени на вниманието
на Централната избирателна комисия.
Докладната записка съдържа подробна информация за
разходваните средства по бюджета на Централната избирателна
комисия за тази година до момента за компютри, хардуер, софтуер.
Остатъкът, който може да бъде усвоен, е в такъв размер, който не
предвижда провеждането на процедура, като може да се закупят
посочените техника и офис-пакети като разходите се доказват с
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първични платежни документи. Затова предложението е за
компютри и лаптопи до 28 870 лв. без ДДС да се усвоят, и за МС
Офис-пакети – до 17 680 лв. без ДДС.
Приложен е и списък както на членовете на ЦИК, така и на
администрацията. Моля да погледнете, защото има възможности в
рамките на посочените бройки да се конкретизира и да се
персонализира.
Представен е контролен лист за предварителен контрол за
налични финансови средства. Имаме уверението и предлагам да
одобрим направеното предложение да бъдат закупени, като за целта
бъдат изискани оферти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, току-що уточнихме една промяна в позиция № 22 –
колона предпоследна.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в рамките на
средствата, с които разполага Централната избирателна комисия по
бюджета, да се направи уточнение по представения списък за
необходимите компютри и лаптопи и да се изискат оферти, като
бъдат представени на вниманието на Централната избирателна
комисия едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една докладна
записка с вх. № ЦИК-09-204 от 7 ноември 2018 г., относно
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постъпила оферта от Служба по трудова медицина. Докладвам ви за
запознаване на този етап. Само обръщам внимание, че срокът на
договора със ЗП „Здраве“ АД е изтекъл на 10 октомври 2018 г.
Постъпила е тази оферта по електронната поща. Сега се
представя на вниманието на Централната избирателна комисия с
предложение за сключване на нов договор. Виждате, че самата
оферта съдържа дейностите, които ще извършва изпълнителят по
договора след сключване с Централната избирателна комисия по
задължение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Наред с това стои въпросът и Николай Желязков преди малко
ми обърна внимание, за извършване на замерване в помещенията на
Централната избирателна комисия. Трябва да уточним, тъй като
миналата година такова замерване не беше направено с оглед на
това, че ползваме помещения на Народното събрание и трябваше да
се извърши проверка дали такова замерване има от страна на
Народното събрание и може ли да бъде приложено.
С оглед на тези въпроси, които следва да бъдат уточнени,
предлагам на следващото заседание заедно с проект на договор да се
предостави на вниманието на Централната избирателна комисия.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка „Покани“ имате
покани за семинари и обучения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това бяха вашите доклади – благодаря, госпожо Солакова.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-00-711
от днешна дата покана от Посолството на Република Корея във
връзка с провеждане на Седмица на корейското кино, която ще бъде
от 11 до 14 ноември т.г. в Дома на киното. Който има интерес, може
да види и кои филми се предлагат, както е и уточнено, че филмите
имат субтитри на български и на английски език.
Предлагам който проявява интерес, да се запознае.
И още един доклад.
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Връщам на доклад покана от Международния център за
парламентарни проучвания. Материалът е в папка с моите инициали
от 23 октомври 2018 г. Тогава го докладвах за първи път. Поканата е
за участие в 17-тия международен изборен симпозиум, който ще се
проведе от 2 до 5 декември 2018 г. Симпозиумът е съвместен, както
казах, на Международния център за парламентарни проучвания и
Националния избирателен орган на Египет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, редно е по-рано да вземем решение, ако ще
участваме, с оглед и с финансово-икономическа целесъобразност.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, предлагам да вземем принципното решение за
участие в този семинар. Единият участник от наша страна да бъде
госпожа Цанева, но аз предлагам да гласуваме принципно двама. И
ако някой друг има възможност да изпълни тази висока отговорност
да представлява Централната избирателна комисия на този
традиционен годишен семинар и конференция, моля да се заяви на
следващо заседание.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.
Давам думата на следващия докладчик господин Цачев.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, уважаеми господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал от
днешна дата – 8.11.2018 г. с вх. № МИ-10-30. Този сигнал е изпратен
до ОИК – Никопол, до Централната избирателна комисия, до
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председателя на Общинския съвет – Никопол и с копие до Районна
прокуратура – Никопол.
В сигнала се твърди, че общински съветник в община
Никопол е отсъствал от 5 заседания през 2018 г., както и от 3
заседания през 2017 г. Твърди се, че не е посочена като уважителна
причина за отсъствията служебна ангажираност и се прави искане да
се предприемат необходимите правни действия за предсрочно
прекратяване пълномощията на общинския съветник.
Колеги, тъй като сигналът е изпратен на първо място до ОИК
– Никопол, а в тяхната компетенция е да го разгледат, предлагам да
не изпращаме писмо и да го препращаме на общинската избирателна
комисия – Никопол. На този етап да го оставим за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли
други мнения? – Остава за сведение.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
4. Доклади относно постановления на прокуратури.
Заповядайте, уважаеми господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-09-67111 от 2018 г. ни е изпратено Постановление за прекратяване на
наказателно производство по давност от 31.10.2018 г. на прокурор
при Районна прокуратура – гр. Кърджали. Производството е било
образувано още през 2007 г. срещу неизвестен извършител, че на
29.19.2006 г. е бил съставен неистински официален документ,
положил подписа си срещу името на Алтънай Бахри в избирателен
списък в изборите за президент и вицепрезидент на Република
България, в секция 011 в с. Бели Вир.
През 2008 г. наказателното производство срещу неизвестен
извършител е спряно поради това, че извършителят не е бил разкрит
в законоустановения срок. Същото представлява престъпление по
чл. 308, ал. 1 от Наказателния кодекс, за който се предвижда
наказание лишаване от свобода до три години. Като съгласно чл. 80
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от НК давността в случай на наказателно преследване на такова
престъпление е пет години.
Прокурорът с въпросното постановление констатира, че са
изтекли 12 години от датата на извършване на деянието, поради
което е изтекъл давностният срок за наказателно преследване,
предвиден в закона и счита, че наказателното производство трябва
да бъде прекратено по давност на основание чл. 79, ал. 1, т. 2 от НК.
Поради което на първо място възобновява наказателното
производство по това досъдебно производство от 2007 г., и
прекратява същото срещу неизвестен извършител за престъплението
по чл. 308 от Наказателния кодекс. Да се изпрати на Централната
избирателна комисия за сведение.
Уважаеми колеги, с оглед на посочените мотиви в
цитираното постановление считам, че същото е правилно и
законосъобразно и констатациите на прокурора, мотивирали го да
прекрати това производство, са правилни и законосъобразни. Така че
предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други становища? – Не виждам.
Остава за сведение.
Моля, продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № 09-53 от
26.10 2018 г. От Върховна касационна прокуратура е изпратено до
административния ръководител на Окръжна прокуратура – Шумен,
и до Централната избирателна комисия копие. Като Върховната
касационна прокуратура нарежда на административния ръководител
на Окръжна прокуратура – Шумен, да изиска преписка № 85 на
Районна прокуратура – Шумен, и на основание указания за
осъществяване на институционен и служебен контрол в
прокуратурата, да проверят законосъобразността и обосноваността
на постановление от 1.10.2018 г. за прекратяване на досъдебно
производство.
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Това писмо е изпратено на Централната избирателна комисия
в копие и считам, че към настоящия момент е за сведение.
Предполагам, че след това своевременно ще бъдем информирани за
резултата от назначената проверка и осъществения институционен и
служебен контрол в прокуратурата.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
становища? – Не виждам.
Моля, продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ПВР-09-61 от
1.11.2018 г. – постановление на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура – Стара Загора, с което потвърждава постановление на
Районна прокуратура – Стара Загора от 10.09.2018 г. за отказ да се
образува наказателно производство по описаната преписка. В
мотивите е изложено, че е извършена допълнителна проверка
относно едно лице, която е била придружител на съпруга си, който е
сляп след прекаран инсулт и притежава решение на ТЕЛК. Тя е
имала пълномощно да представлява съпруга си пред всички
инстанции, нотариално заверено. На изборите за президент и
вицепрезидент на 6.11.2016 г. се е разписала вместо него в изборния
списък № 52 в Стара Загора.
В хода на извършената допълнителна проверка са изпълнени
всички указания на Окръжна прокуратура. Изчерпателно са
анализирани всички събрани в хода на проверката материали.
Областният управител е предоставил информация относно съставите
на секционните избирателни комисии, в частност и членовете на
същите.
И мотивите са, че в разпоредбата на чл. 236, ал. 1 от
Изборния кодекс е уредена хипотезата, при която е допустимо
гласуването с придружител. Като Изборният кодекс дава такава
възможност само за лица, които са с увредено зрение и със
затруднения в придвижването, и то само ако увреждането му на
позволява да извърши сам необходимите действия по гласуването.
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Установено е, че се касае наистина за такова лице, което не дава
възможност на избирателя практически сам да упражни правото си
на глас без чужда помощ.
Описано е, че данните на придружителката – съпругата на
лицето, което е с увредено зрение, са вписани като редовен
гласоподавател и в списъка за допълнително вписване на
придружителите.
След анализ на всички събрани по преписката доказателства
и материали, счита, че Районна прокуратура – Стара Загора,
правилно е приела, че липсват достатъчно данни, от които може да
се направи обосновано предположение за извършено престъпление
по чл. 168 от Наказателния кодекс или друго престъпление от общ
характер.
И с оглед на това е и издаденото и цитираното до тук от мен
постановление, с което се потвърждава постановлението на Районна
прокуратура – Стара Загора. И ни е изпратено за сведение.
Предлагам да остане за сведение същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други становища? – Не виждам.
Остава за сведение.

Колеги, преди да преминем към следващата точка, моля да
върнем на доклада на колегата Цанева.
3. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, предлагам ви като втори участник в 17-тия
Международен изборен симпозиум в Египет колегата Мартин
Райков, който междувременно изяви желание да участва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, нека да гласуваме да участва и господин Райков.
Режим на гласуване…
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Системата отчита, че колегата Райков го няма.
Колеги, отменям гласуването, тъй като един човек не е
гласувал – машинката не е отчела.
Прегласуваме, колеги.
Режим на гласуване…
Отново системата отчита, че Мартин Райков го няма.
Уважаеми колеги, очевидно днес има проблеми със системата
за гласуване – имаме проблеми с машината.
Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, защото
има проблем с машините.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме и точка трета, и точка четвърта.

Преминаваме към разглеждането на точка пета:
5. Разни.
Първи докладчик е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка от днешна дата е
качена една оферта във връзка с наше решение от предходното
заседание за провеждане на едно изнесено заседание в периода 10-12
декември 2018 г. Пристигна оферта. Моля ви да я утвърдим във
вида, в който ни е предоставена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, последен докладчик съм аз. Уважаеми колеги,
няколко доклада.
Първи доклад. Във вътрешната мрежа извън моя папка е
публикуван протоколът от проведената в понеделник Работна среща
на Централната избирателна комисия с представители на
Министерството на образованието и науката. Не докладвахме за тази
среща във вторник, защото изчакахме протокола. Както знаете,
срещата се проведе по наша инициатива. Вие ще видите подробния
протокол. Ще направя едно кратко резюме.
Централната избирателна комисия предизвика тази среща на
базата на предходния си опит от организирането на изборите за
членовете на Европейския парламент през 2014 г., когато се
установи, че преподаватели, оценяващи държавните зрелостни
изпити, не са могли да упражнят своето право на глас поради
изискването за уседналост и тяхното командироване в София за
извършване на оценка.
На проведената среща представителите на Министерството
на образованието и науката в лицето на заместник-министъра
госпожа Таня Михайлова ни увериха, че при подготовката и при
оценяването на зрелостните изпити през следващата година ще се
осигури право на глас на всички преподаватели.
Втората тема, която беше обсъждана, е по отношение на
разяснителната и нека да я нарека и мотивационна кампания сред
учениците от 11 и специално от 12 клас във връзка с тяхното
ангажиране за участие в избори. Във връзка с това представителите
на Министерството на образованието и науката ни запознаха със
съдържанието на предмета „Гражданско образование“ в частта
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специално относно избирателни системи, права и задължения на
избирателите. Ние пък припомнихме и нашите форми на
разяснителна кампания, като благодарихме на Министерството на
образованието и науката за неговото съдействие.
Важното беше, че и двете страни, от една страна се
споразумяхме разяснителната кампания относно избирателните
права да не бъде кампанийна единствено по повод конкретно
предстоящи избори, но и през цялата година. И колеги, обсъдихме и
възможността за подписване на меморандум за сътрудничество в
бъдеще.
Към настоящия момент е за сведение и информация, а в един
момент, ако Централната избирателна комисия вече има готовност,
ще вървим и напред в следващи стъпки, свързани с меморандум за
сътрудничество.
На второ място, колеги, ви докладвам проведената вчера
среща между представители на Централната избирателна комисия и
представители на Националната художествена академия и Съюза на
българските художници. Все още не е готов протоколът от
проведената среща, но както знаете, тя беше по инициатива на
Централната избирателна комисия, във връзка с провеждане на един
професионален и отговарящ на високите международни стандарти
конкурс, на логотип на Централната избирателна комисия и разбира
се, за финалния резултат на логотип, който да бъде добър, който да
бъде за добро за всички.
Срещата беше много ползотворна. Единадесет участника от
страна на Националната художествена академия и Съюза на
българските художници присъстваха в срещата. Позитивно е, че те
се ангажираха пряко с подпомагане на Централната избирателна
комисия. Освен че се ангажираха на думи, пряко свършиха и работа
и след като проведоха самостоятелна среща, те предлагат измежду
техния състав: проф. д-р Кристина Борисова Борисова-Илиева, доц.
Цветан Цветанов Илиев и ас. д-р Светлин Георгиев Балездров, както
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и господин Кирил Златков да подпомогнат Централната избирателна
комисия и да разработят професионалното задание от гледна точка
на тяхната професионална експертиза за конкурса. Знаем, че
заданието е ключово за провеждане на един добър конкурс и за
получаване на желания резултат.
Ето защо, колеги, аз ви предлагам да вземем решение за
сключването на договори с така посочените лица: проф. д-р
Кристина Борисова Борисова-Илиева, доц. Цветан Цветанов Илиев,
ас. д-р Светлин Георгиев Балездров и господин Кирил Златков, при
възнаграждение на всяко лице по 500 лв.
Колеги, гласуваме с вдигане на ръка.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с цел координация и организация на
работата на така посочените лица, следва да определим и
представители от страна на Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, моля за вашите предложения.
На работното обсъждане бяха предложени господин Чаушев,
госпожа Матева и госпожа Мусорлиева да представляват
Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, аз подлагам на гласуване този състав, като
се обръщам към господин Чаушев той да бъде организаторът от
страна на ЦИК на следващите срещи.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, днес ще пристигне списъкът с телефоните
и имейлите на така посочените ви лица, за да може да се осъществи
съответната връзка.
Уважаеми колеги, в работен порядък обсъждахме и
намерения и в Централната избирателна комисия постъпи
предложение да вземем принципно решение да бъдем възложители
на разработка на филм „140 години Конституция и избирателни
права на българските граждани“. Разбира се, ние бихме могли да го
направим след като имаме и конкретни параметри. Но за да бъдат
разработени тези конкретни параметри, е добре да изразим и своята
принципна воля за това. Така че, колеги, аз бих искала да подложа
на гласуване и едно такова принципно предложение. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Колеги, ще гласуваме ли принципно? – Нека да гласуваме.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 3 (Таня
Цанева, Йорданка Ганчева, Георги Баханов).
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото заседание във вторник,
13 ноември 2018 г., в 10,30 ч.
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Закривам заседанието.
(Закрито в 11,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

