
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 691

На 27 ноември 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладва: Емануил Христов
2. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки. 
Докладва: Румяна Сидерова

3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, 
Емануил Христов, 
Росица Матева, 
Севинч Солакова, 
Камелия Нейкова

3а. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов  

4. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 
Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева, 
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 
Ерхан  Чаушев,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова, Метин Сюлейман, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 
залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия. 
Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 27 ноември 2018 г. 
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладчик е господин  Емануил Христов.
2. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки. 
Докладчик е госпожа Румяна Сидерова.
3. Доклади по писма.
Докладчици са  госпожа Йорданка  Ганчева,  госпожа Мария 

Бойкинова,  господин  Емануил  Христов,  госпожа  Росица  Матева, 
госпожа Севинч Солакова.

4. Разни.
Докладчик съм аз. 
Колеги, имате ли предложения за изменения и предложения в 

така предложения дневен ред?
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Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точка трета „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Нейкова.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател,  ако обичате,  да 

включите  нова  точка  –  „Доклади  относно  постановления  на 
прокуратури“.  Имам  да  докладвам  едно  за  прекратяване  на 
наказателно производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 
нова  точка   -  т.  3а:  „Доклади  относно  постановления  на 
прокуратури“.

Записах я,  господин Баханов като нова точка – т. 3а.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.
Моля, гласувайте.
Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.

Дневният ред се приема.
Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния  ред  бих  искала  да  ви  информирам,  че  от  днешното 
заседание  по  обективни  причини  отсъстват   господин  Андреев, 
господин Томов,  господин Чаушев,  господин Сюлейман,  госпожа 
Цанева,   госпожа Иванова и  госпожа Стефанова,  а  ще закъснеят 
господин Арнаудов и  госпожа Мусорлиева.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
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1. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви писмо с приложена справка от ОИК – Попово, 
област  Търговище,  за  проведени  две  дежурства  и  две  заседания. 
Дежурствата  са  съответно  на  14  ноември,  а  заседанието  на 
15 ноември и по-късно – дежурство на 18 ноември и заседание на 
19 ноември 2018 г.

На  първото  дежурство  –  на  14  ноември  2018  г.  –  са 
присъствали председател, секретар и един член, а на заседанието на 
15 ноември 2018 г. – председател, заместник-председател, секретар и 
седем члена.  Дежурството е  във връзка  с  постъпило заявление от 
член  на  Общинския  съвет,  от  общински  съветник  от  квотата  на 
партия АБВ за напускане. На заседанието пък е избран следващият в 
листата от партия АБВ.

На  18  ноември  е  проведено  дежурство  и  съответно  на 
19 ноември 2018 г. – заседание, тъй като избраният на мястото на 
този, който си е подал заявлението за напускане, се оказва, че има 
дългосрочно ангажименти в чужбина и не може да заеме този пост, 
поради което се е наложило да бъде той освободен, пък на негово 
място да бъде избран следващият в листата.

Именно  затова  са  проведени  две  заседания,  тъй  като  се  е 
наложило два пъти да се решава този проблем. 

Има  изготвена  справка  от  одитора.  Приложени  са  всички 
документи  –  протоколи,  справки  и  т.н.  Затова  предлагам 
Централната избирателна комисия да гласува възнагражденията за 
тези две заседания и дежурства.

Да кажа само за второто дежурство, че пак е от трима души – 
председател,  секретар  и  един  член,  а  на  заседанието  присъстват 
председател,  секретар  и  шест  членове,  за  разлика  от  първия  път, 
когато са били седем членове.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Моля, гласувайте. 
Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  12 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря Ви, господин Баханов.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно- 

наказателни преписки.
Докладчик  е  госпожа  Сидерова.  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, вчера се разглежда 

административно дело № 170 във Велико Търново по искова молба 
на бивш общински съветник от Лясковец за обезщетение за това, че 
неправилно са му прекратени предсрочно пълномощията.

За  съжаление  все  още  не  приключваме  делото  в  такъв 
смисъл, че има представена съдебно-психологична експертиза колко 
е страдал от това, че са му прекратени пълномощията неправилно, 
която беше представена в деня на заседанието. Все още обаче той не 
си е отправил молбата, с която иска доказателства по реда на чл. 192 
от Общинския съвет – Лясковец. Остана за следващото заседание да 
се произнесат по него, тъй като въз основа пък на тези доказателства 
трябва да работи икономическата експертиза. Съдът след това ще се 
произнесе, след като той си отправи молбата по тези доказателства.

Мо нашата молба всички искания, които бяхме насочили към 
Общинския  съвет  –  Лясковец,  да  се  представят  решенията  за 
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определяне  на  трудови  възнаграждения,  извинявайте,  трудови 
възнаграждения нямат общинските съвети и това е нашата основна 
теза.  Възнагражденията  за  общинските  съветници  за  всеки  от 
месеците, които са предмет на претенцията, както и какви заседания 
е провел Общинският съвет и какви комисии са проведени в тези 
месеци, за които е претенцията, бяха допуснати.

Делото  се  отложи  за  28  януари  2019  г.  Според  мен  още 
веднъж поне ще се ходи за събиране на доказателства,  след което 
чак ще се стигне до решаване на спора.

Тук  поставям  въпроса,  че  ние  задължително  трябва  да  си 
искаме  пътните  разноски  и  възнаграждението,  като  може  би  то 
трябва да бъде определено на база моето възнаграждение за един 
ден, каквото се полага на базата на полученото възнаграждение като 
член на Централната избирателна комисия,  защото разноските ще 
станат  вече  доста  по-големи,  отколкото  е  неговата  претенция  за 
обезщетения.

Той  отказа  поправка  на  протокола,  защото  протоколът,  в 
който бях поискала правилно да се впишат номерата на точките от 
Правилника,  за  които  твърдим,  че  върху  тях  се  определя 
възнаграждението,   нямал  доказателствена  сила.  Имал  само 
доказателствена сила,  че е  проведено заседанието.  Има искания и 
съдът ги е удовлетворил. Смятам да не спорим. Съдията има едни 
доста по-особени виждания по някои въпроси, смятам да не влизаме 
в спор с него. По-добре е важният и основният въпрос да се реши.

Лицето даже на психолога е казало, че него не го интересува 
възнаграждението като такова, а искал да се изчисти името. Не му 
трябвали  тези  пари.  А  тогава  защо  търсиш  обезщетение?  А  там, 
знаете, е подал заявление за прекратяване на правоотношението му 
като общински съветник и вече не е общински съветник.

Това е по делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искът  му  е  формулиран  за 
полагаемото се трудово възнаграждение за шестте месеца, в които 
не е участвал в заседания,  в размер на 460 лв.  месечно. Те нямат 
трудови възнаграждения. Освен това им се полага възнаграждение, 
само ако са присъствали на заседания и на комисии. В правилника го 
има  и  начинът,  по  който  се  определя  възнаграждението.  За 
неимуществени  -  2000  лв.,  4  500  лв.  са  общо,  защото  200  лв.  е 
мораторна лихва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния 
ред:

3. Доклади по писма.
Първи докладчик е  госпожа Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ ЦИК-07-141/3 от 23.11.2018 г. ведно с превода по вх. № ЦИК – 
07-141/4  от  26.11.2018  г.,  като  това  е  писмо  от  „Комуникации  и 
международни въпроси“ на постоянния изборен орган на Румъния, с 
което писмо ни  информират,  че  поради ниския брой потвърдени 
участия и предвид подготовката и произвеждането на предстоящи 
избори  за  Европейски  парламент  ще  отменят  международната 
конференция, която беше предвидена за месец март 2019 г.  Те се 
надяват  отмененото  международно  събитие  да  не  ни  причинява 
неудобства в графика и сочат, че използват възможността да изразят 
интереса  си  към  допълнително  сътрудничество  в  областта  на 
изборите и „да благодарим за разбирането и съдействието“.

Докладвам го за сведение и за приключване на преписката.
Докладвам  вх.  №  ЦИК-07-185/1  от  26.11.2018  г.  Това  е 

преводът,  който  е  към преписка,  която  ви  докладвах  в  оригинал, 
пристигнала  на  22.11.2018  г.  Това  е  писмо  от  Секретариата  на 
Асоциацията  на  световните  изборни  органи  –  A-WЕB  –  като 
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накратко  се  сочи,  че  те  активно  оценяват  участието  на  своите 
членове  в  Програмата  за  изграждане  капацитет  за  избори  и 
специализираната  програма  за  обучение  за  специализираните 
информационни и комуникационни технологии за избори през тази 
година. Благодарят за нашата подкрепа.

За да се установят потребностите на членовете по отношение 
на двете програми за обучение A-WЕB извършва проучване на тези 
потребности. За членовете, желаещи да участват в програмите молят 
да се попълни приложеното заявление за интерес и да им се изпрати 
обратно, като при всички положения то ще бъде взето предвид при 
организиране на програмите за обучение през 2020 г., като след това 
следва  документ,  който  разяснява  двете  програми,  а  именно 
Програма за  изграждане  на  капацитет  за  управление на изборите, 
която се предлага на администратори на избори от 2014 г. Другата е 
Специализирана  програма  за  обучение  по  информационни  и 
комуникационни технологии в изборите, въведена през 2018 г., като 
срокът за заявлението за интерес е до 4 декември 2018 г.

Колеги,  аз  предлагам  предвид,  че  сме  член  на  тази 
организация  и  предвид,  че  представителите  на  ЦИК  участваха  в 
организирано  обучение,  да  възложим  на  администрацията  да 
предприеме всички необходими мерки да попълни заявлението  за 
интерес. Става въпрос за програми през 2020 г. ЦИК като орган да 
изрази  своя  интерес,  а  е  въпрос  на  по-нататъшни  действия  и 
решения за в бъдеще дали конкретно ще се вземе участие в тези две 
програми, които се предвиждат по плана на Асоциацията за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Колеги, чухте предложението. 
Подлагам го на гласуване.
Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Моля, продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-114/23 от 26.11.2018 г. ведно с превода с вх. № ЦИК-07-114/24 от 
27.11.2018  г.,  като  това  е  писмо,  което  е  получено до  ЦИК и  до 
контактната точка по отношение на криптотула. 

Писмото е от Салваторе Галатиото. „Уважаеми колеги, аз съм 
италианското лице за контакт за обмен на данни на избирателите по 
време на следващи избори през 2019 г., като в Италия гражданите на 
Европейския съюз, пребиваващи в Италия, които искат да гласуват 
за  кандидати  в  нашата  държава,  трябва  да  подадат  специално 
заявление, както вече направихме през 2014 г. – сочи – подготвяме 
многоезичен  формуляр  на  италиански,  на  езика  на  избирателя. 
Следователно  ви  моля  да  проверите  точността  на  превода  на 
полетата на самия формуляр, като в скоби е посочил разяснение, че 
използва изразите на италиански, на английски и на български език 
въз основа на това, което сте ми подали през 2014 г. Добавено е само 
едно поле – държава на раждане. Ще съм благодарен, ако може да се 
свържете с мен в срока – в първите дни на декември.“

Докладвам  ви  го  това  за  сведение  и  запознаване.  За 
следващото заседание ще го върна, за да изпратим отговор.

Колеги,  аз  предлагам  и  за  улеснение  ще  възложа  на 
администрацията да го изпрати и по електронните пощи, колегите да 
се запознаят и да го обсъдим на следващо заседание. Има време още 
до началото на месец декември с оглед молбата за отговор.

Докладвам вх.  № ЕП-03-1/13 от  26.11.2018 г.  Колеги,  тази 
преписка я получих вчера след обяд. Тя е от доклад от работна група 
„Общи  въпроси“  от  първото  заседание,  и  е  от  Постоянното 
представителство  на  Република  България  в  Брюксел.  Изготвен  е, 
доколкото виждам, от госпожа Наталия Узунова и Юлиян Якимов, 
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като  се  сочи,  че  следващото  заседание  на  работна  група  „Общи 
въпроси“ ще се състои на 30 ноември 2018 г.

Колеги,  ще  си  позволя  малко  по-широк  доклад  по  този 
въпрос. Аз се запознах току-що с преписката с вх. № ЕП-03-1/13 от 
26.11.2018 г., като на 23.11.2018 г. се е провело първото заседание на 
Работна  група  „Общи  въпроси“.  От  българска  страна  са  взели 
участие  госпожа  Узунова  и  господин  Якимов,  пълномощен 
министър, и Даниела Драмбазова, втори секретар.

Информацията  е  представена  след  предварително 
разпространения дневен ред за заседанието.

Първа  точка  е  била  „Гарантиране  на  свободни  и  честни 
избори“,  като  комисията  е  изнесла  презентация  относно 
незаконодателната  част  от  пакета  с  мерки  за  гарантиране  на 
свободни и честни европейски избори, представен в КОРЕПЕР на 
3 октомври,  както следва.  На първо  място  „Насоки на  Комисията 
относно прилагането на законодателството на Европейския съюз за 
защита  на  данните  в  контекста  на  изборите“,  второ,  „Препоръка 
относно мрежите за изборно сътрудничество, онлайн прозрачността, 
защита срещу кибернетични инциденти и борбата срещу кампаниите 
за  дезинформация“.  На трето място,  „Съобщение „Гарантиране на 
свободни  и  честни  избори“,  като  е  обърнато  внимание,  че 
препоръката  относно мрежите за  изборно сътрудничество,  онлайн 
прозрачност, защита срещу кибернетични инциденти и борба срещу 
кампаниите  за  дезинформация“  предвижда  държавите-членки  да 
определят  национални  точки,  които  да  участват  в  европейската 
мрежа за сътрудничество за провеждане на избори за Европейски 
парламент“. Срокът за това е до края на месец ноември тази година, 
като към момента са предвидени две срещи на въпросните звена или 
точки  –  през  януари  и  през  април  2019  г.,  като  се  сочат  и 
индикативни дати съответно на 21 януари и на 4 април.

Изнася се информация по отношение на насоките и относно 
прилагането на законодателството на Европейския съюз за защита 
на данните в контекста на изборите, като по т. 2 Председателството е 
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представило  схематичен  план  за  заключенията  на  Съвета  и 
държавите-членки, по който ще се работи във формата на Работна 
група „Общи въпроси“. 

В  последвалата  дискусия  делегатите  са  изразили  широка 
подкрепа за подхода на Председателството към основните акценти и 
изисквания. Изказванията са били, както е изложено, като се посочва 
становището на Германия,  Швеция,  Финландия,  Франция,  Латвия, 
Холандия, Люксембург и Румъния.

В заключение се сочи, че Председателството сочи, че първият 
проект  на  заключенията  ще  бъде  изготвен  преди  следващото 
заседание на 30 ноември 2018 г. На въпросното заседание ще бъдат 
разгледани  клъстерите,  свързани  със  защита  на  личните  данни  и 
киберсигурността.

В тази връзка е отправена покана за участие на експерти по 
тези въпроси, като на 7 декември 2018 г. ще се проведе последното 
заседание  на  работната  група  по  време  на  австрийското 
председателство.

По т. II са разгледани „Разни“, като това е съвместен план за 
действие  на  Комисията  и  ЕСВД  за  борба  с  дезинформацията. 
Изнесена е информация, че въпросът е предмет на дискусия, която е 
била направена и в презентацията на КОРЕПЕР на 14 ноември.

Планът за действие ще бъде приет през декември. Сочи се, че 
следващото заседание ще бъде на 30 ноември 2018 г.

Следва отново тази информация в друг документ.
В тази  връзка  връщам на  доклад,  тъй  като  този  документ, 

който е изпратен вчера,  съдържа информация, която по мое мнение 
е относима и към документ с  вх.  № Е П-04-01/5 от 21.11.2018 г., 
който  е  разпределен  на  мен  и  на  госпожа  Матева.  В  предходно 
заседание докладвах за сведение и запознаване, тъй като преписката 
съдържа документи на английски, за които трябваше да се уточни 
преводът. Имаше резолюция на председателя за превод на писмото, 
доколкото другите са преведени.
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Госпожо Матева,  такава е резолюцията.  Припомням, това е 
писмото,  че  „във  връзка  с  проведения  разговор  с  кабинета  на 
председателя на ЦИК ви препращам документите, релевантни към 
молбата  на  Генерална  дирекция  „Правосъдие“  на  Европейската 
комисия за определяне на лице за контакт във връзка с въвеждането 
на нова мрежа за изборно сътрудничество в контекста на изборите за 
Европейски парламент през 2019 г.,  като считат,  че институцията, 
която следва да излъчи представителя за България, е ЦИК и поради 
това ни моли да разгледаме тази възможност и да информираме по 
е-mail и с писмо, отчитайки определения от Брюксел срок за отговор 
до 30.11.2018 г. 

Това  е  от  началник  отдел  „Дирекция  „Политики  и 
институции на Европейския съюз“.

Колеги,  аз  за  яснота,  след  направени  уточнения  с 
Деловодството, установих, че всъщност преводите са направени по 
преписка  с  вх.  №  ЕП–00-2/4,  която  е  входирана  в  Централната 
избирателна  комисия   на  15.10.2018  г.  и  съответно  преводът  е 
пристигнал  на  18.10.2018  г.  Установи  се,  че  писмото,  което  е  по 
резолюция на председателя за превод, всъщност отново е преведено 
в тази преписка. Тоест, не се наложи второ превеждане.

За  ваша  яснота  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 
инициали  съм направила папка „ЕК“ – така я кръстих – просто, за 
да се съберат всички документи и там е първоначалната преписка, 
която е заведена под № ЕП-00-2/4 от 15.10.2018 г. и преводът на тези 
документи,  като  тогава  е  докладвана  за  превод  и  съответно  за 
предприемане на следващи практически действия.

Връщам на доклад преписката, за да преценим, а може би и 
председателят да вземе отношение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, тази преписка е свързана и с проведената 
вчера среща, както знаете, със заместник министър-председателя. С 
оглед  резултата  от  тази  среща  аз  лично  ви  предлагам  и 
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ангажиментите, поети за следваща среща през следващата седмица, 
заедно с други органи, с които трябва да се изгражда тази мрежа, аз 
ви  предлагам  тази  преписка  към  днешна  дата  да  продължи  и  да 
остане за сведение и запознаване и да вземем своето решение, след 
като проведем и втората среща с всички органи.

Възразявате ли, колеги? 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За яснота на комисията в тази папка 

ще качим и всички протоколи, където всъщност от октомври месец 
са се докладвали тези документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева. Имате ли други доклади? Не.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Бойкинова.  Заповядайте, 
госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 
Общинска избирателна комисия, с което ни изпращат свое Решение 
№ 415-МИ/НР от 14.11.2018 г.,  с което предсрочно са прекратили 
пълномощията  на  кмета  на  кметство  Ракитница,  община  Стара 
Загора, поради това, че същият е заявил своето желание да му бъдат 
прекратени пълномощията. Има приложена и неговата молба. 

В тази връзка съм изготвила писмо до Общинска избирателна 
комисия   и  до  Общинския  съвет  –  Стара  Загора,  че  няма  да  се 
насрочват частични избори за кмет на кметството и в този случай е 
приложима разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване подобен отговор.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви и писмо от Общинска 
избирателна комисия – Павликени, които със свое решение № 262 от 
12.11.2018 г.  са  обявили прекратяване  пълномощията на кмета на 
с. Батак поради смърт. 

Тук  не  съм  изготвила  отговора,  тъй  като  в  предишното 
заседание имахме питане от кмета на община Павликени. Всъщност 
той  ни  уведоми  за  смъртта  на  кмета  и  ние  написахме  писмо  до 
ОИК – Павликени, че трябва да вземе решение и съответно  писмо 
до кмета, в което обяснихме, че е приложима разпоредбата на чл. 42, 
ал. 7 от ЗМСМА, поради което ви го докладвам за сведение.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-235 от 23.11.2018 г. от 
председателя  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Съединение,  с 
което  ни  изпращат  Определение  на  Върховния  административен 
съд,  с  което  се  обезсилва  Решение  на  Административен  съд  – 
Пловдив.

Изпращат ни го за сведение, защото първоначалният сигнал е 
бил с копие до Централната избирателна комисия, до ОИК. С две 
думи:  постъпил  е  сигнал  срещу  кмета  на  община  Съединение  за 
това, че е упражнявал търговска дейност. Общинската избирателна 
комисия  –  Съединение,  прекратява  предсрочно  пълномощията  на 
кмета,  съответно той обжалва и Административен съд – Пловдив, 
отменя решението на ОИК поради процесуални нарушения – затова, 
че  един  член  не  е  участвал  в  заседанието  поради  това,  че  са  му 
дадени указания от председателя, че е в конфликт на интереси, тъй 
като  работи  в  общината.  Отделно  от  това  съдът  е  счел,  че  и 
основанието за прекратяване не е чл. 42, ал. 1, т. 9, а навежда на т. 5, 
че решението не е мотивирано, съответно те са допълнили с мотиви 
решението, но въпреки всичко Върховният административен съд е 
потвърдил решението на Административен съд – Пловдив. 

Следва  втори  сигнал  и  по  този  втори  сигнал  Общинска 
избирателна комисия – Съединение, отказва да разгледа сигнала, тъй 
като  казва,  че  вече  има  произнасяне  на  Административен  съд  – 
Пловдив,  и  на  Върховния  административен  съд.  Но 
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Административен съд – Пловдив, отменя решението на Общинската 
избирателна комисия. Указва да се разгледа сигналът. Това решение 
се обжалва от Общинската избирателна комисия, което Определение 
ви докладвах. 

Но  тъй  като  пък  жалбоподателят  оттегля  оспорването  си, 
съдът обезсилва решението на Административния съд.

Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.
Моля, продължете,  госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Докладвам ви докладна записка от 

Николай  Желязков  за  директор  на  Дирекция „Администрация“  за 
проект  на  актуализиран Правилник за  реда  за  администриране  на 
документите в Централната избирателна комисия. Докладвам ви го 
за сведение и запознаване.

Аз  съм  се  запознала  с  този  правилник.  Всъщност  той  с 
минимални  поправки,  изменения  и  допълнения  на  стария  ни 
правилник,  се  актуализира,  като  в  новия  правилник  всъщност 
уреждаме, че дейността на учрежденския архив се регламентира с 
отделни вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на 
ЦИК  и че предмет на правилника вече не е архивирането, а текущо 
архивиране,  защото  Деловодството  е  текущо,  как  става 
разпределението на преписките – както и досега – но вече нямаме 
главен  секретар,  както  и  че  при  приемането  документите  се 
сканират. В предишните правила не го е имало.

Всъщност може да се каже, че измененията и допълненията 
са съвсем минимални и незначителни спрямо сега действащите ни 
правила.

Докладвам  ви  ги  за  сведение  и  запознаване.  Ако  имате 
предложения и допълнения, моля да ги изпратите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.
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Уважаеми  колеги,  това  е  виждането  на  нашата 
администрация.  Оттук  насетне  всички  наши  предложения  за 
оптимизиране на правилата са добре дошли.

Уважаеми  колеги,  този  проект  за  правилник  ще  ви  бъде 
изпратен, както всички дотук като проекти – по електронна поща. 
Нека  да  си  дадем  срок  до  следващия  вторник  ние  да  направим 
своите предложения.

Имате ли още доклади,  госпожо Бойкинова? Не.
Следващият  докладчик  е   господин  Христов.  Заповядайте, 

господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  вчера  късно  вечерта,  след  18,00  ч.  получихме  от 
„Информационно обслужване“ АД макета, ако мога така да кажа, на 
бюлетина,  който  предстои  да  бъде  отпечатан.  Той  е  качен  във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

Молбата  беше  много  спешно  да  реагираме,  още  днес  да 
дадем становище, за да може да се даде за отпечатване. Но тъй като 
виждате, че първият файл е 126 страници, а това е целият бюлетин, 
има твърде много неща, които трябва да се прегледат, включително 
и аз не съм могъл да ги прегледам, тъй като тази сутрин практически 
се запознах с тях. Единственото, което съм прегледал, е уводът, тъй 
като  е  открита  една  грешка  в  увода  в  една  цифра.  Ние  бяхме 
записали, че в 29 избори е имало втори тур, а се оказва, че са в 28. 
Справката, която бях изготвил, не е официална и не бях представил 
точно  с  цел  да  я  проверят.  Оказа  се,  че  в  с.  Станянци,  община 
Върбица,  Шуменско,  няма  втори  тур,  а  на  първия  тур  е  избран 
кметът. Така че там е коригирана в увода цифрата  29 на 28. 

Така че това нещо е ясно сега. 
Това,  което виждате в писмото, е дадено като трето поред, 

това беше едната забележка. Другите две са, че са включили като 
забележка, пък и в основната част за данните, това, че на избора, 
който е през 2016 г. на 2 октомври, има произведени избори и по 
двата  начина  –  и  по  стария,  и  по  новия.  Тогава  беше  въведено 
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квадратчето „не подкрепям никого“. Но тъй като президентът беше 
издал указ за две от населените места преди да излезе промяната, 
законът казва, че в момента на издаването на указа се произвежда 
изборът  по  този  начин.  Затова  в  един  и  същи  ден  се  проведоха 
избори  по  двата  начина,  което  означава,  че  и  протоколите  са 
различни, тъй като се въвежда допълнително.

Това просто като забележка е обяснено съвсем правилно. И в 
увода  сме  включили,  че  има  такава  промяна,  включително  и  в 
методиката. 

Така  че  специално  аз  съм  напълно  съгласен  с  промените, 
които се предлагат в увода, но не съм прегледал изобщо цифрите и 
начина на разпределение.

Затова моето предложение е до четвъртък, тоест, днес и утре, 
ще помоля колегите, които имат възможност, да го прегледат и да 
ми се обадят, ако имат някакви забележки, за да можем да внесем 
евентуално някакви корекции и да го гласуваме в четвъртък, за да 
може да се спази срокът за отпечатване на бюлетина.

Така  че  това  ми  е  мнението.  Ако  нямате  нищо  против, 
наистина така да постъпим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Даден е целият бюлетин. Огледайте 

го. Ако смятате, че има нещо в текста или в обяснителната част, го 
кажете. Аз съм длъжен да ги видя и ще ги видя, както съм ги гледал 
досега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Имате ли още доклади,  господин Христов? Да, продължете.
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  другото  е  съвсем 

информативно.
Получили сме отново бюлетин от фирмата „Еф секюри“ за 

България за нова версия на някои от програмните продукти, които 
разпространяват. За нас е за сведение. Ще предоставим това нещо на 
IT-специалиста  госпожа Тихолова за по-подробно запознаване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Следващ докладчик е  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 
Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, 
което беше изпратено на всички колеги по електронна поща. С вх. 
№ ЦИК-00-729  от  22.11.2018  г.  сме  получили  покана  от  екип 
„България  на  гражданите“  за  участие  вчера,  понеделник,  на 
26.11.2018  г.,  в  дискусия  на  тема  „За  или  против  машинно  и 
дистанционно електронно гласуване“.

На проведеното по телефона запитване 13 колеги заявиха, че 
смятат, че Централната избирателна комисия не трябва да присъства 
на  това  обсъждане.  Тази  информация  ви  беше  изпратена  по 
електронна  поща  и  съгласувано  с  председателя  и  секретаря  на 
Комисията изпратихме на електронната поща на екипа отговор, че 
благодарим за поканата, но Централната избирателна комисия няма 
да вземе участие в тази дискусия.

Така че в момента ви го докладвам само за сведение.
Докладвам  ви  също  така  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-734  от 

26.11.2018  г.  и  със  същия  номер  ЦИК-00-734/1  втори  път  е 
пристигнала  по  електронна  поща  покана  за  участие  в  Седма 
национална конференция по изборни системи, която ще се проведе 
на  3  и  4  декември  в  Парк-хотел  „Москва“  –  София,  заедно  с 
предварителна програма, която е прикачена към файла.

Така  че  ще  ви  моля  да  се  запознаете  с  нея  и  мисля,  че  - 
доколкото си спомням, тя се провежда традиционно – Централната 
избирателна комисия е вземала участие до този момент.

Така че моето предложение е и сега, ако желаят колеги, да 
вземат участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз желая да участвам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз също желая да взема участие.
Така или иначе, днес ще имаме среща с Обществения съвет, 

аз ви предлагам да ги запознаем, а не да го изпращаме по електронна 
поща. 

Колеги, обръщам ви внимание, че в програмата във втория 
ден е предвидено в VI-ти работен панел време за представителите на 
Централната избирателна комисия от 14,30 ч. до 17,00 ч., като във 
втория ден няма теми на панелите, докато в първия ден има обявени 
такива, а именно „Изборни системи“, „Изборни резултати от 1991 до 
2017 г.“. Четвъртият модул всъщност е „Изборни проблеми“

Изборните  системи  са  различните  –  мажоритарна  и 
пропорционална  –  и  това  ще  се  обсъжда  –  дали  са  необходими 
промени  в  Изборния  кодекс,  ефектите  от  това,  социологически 
проучвания  и  изборна  математика.  Във  втория  модул  „Изборни 
резултати от 1991 до 2017 г.“ са предвидени всички видове избори, 
които се произвеждат, както и национални и местни референдуми, 
да се обсъждат. В третия модул „Изборни технологии“ е предвидено 
обсъждане на електронно машинно гласуване, електронно гласуване 
по интернет и гласуване по пощата.  В четвъртия модул „Изборни 
проблеми“  са  предвидени  обсъждания  на  конституционни  и 
административни  проблеми  на  изборното  законодателство, 
гласуване  в  чужбина,  избор  на  администрация,  избирателни 
списъци, търговия с гласове. Това е.

Така  че  аз  лично  смятам,  че  Централната  избирателна 
комисия  е  добре  да  вземе  участие,  тъй  като  по  всичките  тези 
въпроси смятам, че ние можем и е редно да участваме и да вземем 
отношение, тъй като сме органът, който  организира и произвежда 
тези избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Ние имаме традиция да взимаме участие. По-скоро въпросът 
е да уточним участниците и да организираме това участие.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам   днес,  ако 
желаете,  да  гласуваме  принципно,  че   Централната  избирателна 
комисия   ще  вземе  участие  с  колеги,  които   са  се  заявили,  като 
проверим възможността какъв размер на такса евентуално може да 
се  плати  или  не  следва  да  се  плаща  и  днес  при  срещата  да 
предоставим тази информация и на Обществения съвет, за да видим 
дали някой от тях също заявява желание за участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Уважаеми  колеги,  предложението  е  към  днешна  дата  да 
гласуваме принципното участие на комисията.

Колеги,  подлагам на гласуване предложението на  госпожа 
Матева.

Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев, 
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова);  против –   1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.
Следващ  докладчик  е   госпожа  Солакова.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа са публикувани оферти, които сме получили за компютри и 
лаптопи.   Госпожа  Тихолова  ги  обобщава  и  ще  направи 
предложение, сега да не ви ги докладвам поотделно по номера. Един 
път те са получени в ЦИК на 22.11.2018 г., след това на 26.11.2018 г. 
са препратени от  госпожа Манолова, която също ги е получила.

Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-00-737 от 26.11.2018 г. е 
представена визия за календари, препратени от  госпожа Тихолова. 
Моля да ги погледнете.  Уважаеми колеги, както ви казах,  само за 
сведение  ви  ги  докладвам.  При  конкретно  решение  моля  да 
направите предложения. Аз нямам такова.
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Докладвам писмо с вх. № ЦИК-09-218 от 26.11.2018 г. Това е 
една  докладна  записка  от    господин  Желязков  за  директор  на 
Дирекция „Администрация“. Тя е за запознаване.

Колеги, докладвам ви получени по електронната поща писма 
във  връзка  с  оферти  за  таблети,  мобилен  интернет  от  А1  и  от 
Теленор, от Виваком нямаме. Изискали сме от трите оператора. Това 
е за сведение.

В  папка  „Покани“  има  покани  за  семинари.  Моля  да  се 
запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Това  ли  бяха  Вашите  доклади,   госпожо  Солакова?  Да, 
благодаря.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 
госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам на доклад докладна 
записка от  госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-193 от 15.10.2018 г. 
Докладвана е в заседание на 16 октомври 2018 г. и е относно езиково 
обучение, юридически английски език и английски език – начално 
ниво. Тогава ви запознах с цялата преписка, която, ако някой иска да 
си я припомни, се намира в „Заседания“ от 16 октомври в папка с 
моите инициали. 

Към  преписката  е  приложена  сравнителна  таблица  по 
постъпилите оферти и контролен лист за извършен предварителен 
контрол, както и от докладната става ясно, че са налични средства за 
покриване  на  разходите  по  §  10-00.  „Издръжка“.  .В  групата  за 
начално  ниво  за  обучение  по  английски  език  са  петима  души от 
администрацията на Централната избирателна комисия и в групата 
за юридически английски език засега са се заявили петима души, но 
цената  е  за  група  до  десет  души.  Така  че  дори  и  да  се  включи 
допълнително някой колега, няма проблем.

Договорът  за  обучението  за  юридически  английски 
евентуално ще бъде сключен с Британския съвет. Офертата е от тях. 
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Останалите  фирми  не  са  представили  оферта  за  юридически 
английски език. Казах ви, че средствата са налични и ви предлагам 
да бъдат подготвени проектите на договор и да бъдат сключени за 
ЦИК от  госпожа Алексиева и главния счетоводител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина 
Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   1 (Ивайло 
Ивков). 

Предложението се приема.
  Госпожо Нейкова, моля продължете докладите си.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващото ми предложение 

във връзка с езиковото обучение е следното. През първата седмица 
на месец декември приключва курсът на обучение на двете групи, за 
които има сключени договори с Британския съвет. В тази връзка ви 
предлагам да се направи проучване за продължаване на обучението 
при същите условия на същите групи през месец януари 2019 г. Но 
все  пак да  имаме предложение и да  видим при какви условия то 
може да се случи и да се прецени дали да се сключи договор до края 
на годината или в началото на следващата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  
Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); 
против – няма.
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Предложението се приема.
Следващият  докладчик  е  господин  Пенев.  Заповядайте, 

господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

писмо с вх.  № ЦИК-00-739 от 27.11.2018 г.  Доколкото виждам,  е 
постъпило по електронната поща.  Това е  писмо от „Сова Харис“. 
Знаете,  това  е  единият  от  изпълнителите  на  възложеното пазарно 
проучване за машинното гласуване. С това писмо ни уведомяват, че 
поради  затруднения  със  събирането  и  обобщаването  на 
информацията, които имат, няма да успеят в срока по договора и ще 
закъснеят с десет дни с предаването на доклада си в изпълнение на 
сключения  договор.  Молят  за  извинение  за  неизпълнението  на 
задачата  в  срок  и  съответно  ни  уведомяват,  че  нямат  да  имат 
възражения да се приложи предвидената в договора санкция, тоест, 
неустойка за забава.

Докладвам ви го за сведение.
Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-655/4  от 

26.11.2018 г. Постъпило е в 16,26 ч. Това е окончателния доклад на 
другия  изпълнител  –  АИМС Тех  ООД –  за  пазарното  проучване, 
анализ и консултиране – да не изчитам цялото заглавие.

Колеги,  съгласно  договора,  който  сме  сключили,  а  именно 
чл. 2, ал. 5, разполагаме с десет работни дни, за да преценим дали 
така  представеният  окончателен  доклад,  както  и  останалите 
материали, които този изпълнител представи в хода на изпълнението 
на договора, са достатъчни, за да решим, че са налице основания да 
приемем изпълнението на договора.

Аз  ви  предлагам  в  близките  дни  до  края  на  седмицата  да 
организираме  работно  обсъждане  на  доклада  и  подробното 
запознаване  с  него,  за  да  можем  на  следващо  или  по-следващо 
заседание да вземем решение във връзка с приемане изпълнението 
на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.
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Уважаеми колеги, в тази връзка днес трябва да бъде отворен 
този плик,  след което информацията  в него да бъде изпратена до 
членовете на Централната избирателна комисия и публикувана във 
вътрешната мрежа.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам ви в такъв случай 
сега да определим лица, които да отворят постъпилия окончателен 
доклад в запечатан плик. Предлагам това да бъдем колегите Росица 
Матева, Мартин Райков и аз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  
Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); 
против – няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, господин Пенев, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е по електронната 

поща писмо от „Аргус травъл интернешънъл“ ЕООД, който беше 
изпълнител  по  договор  за  осигуряване  на  самолетни  билети  по 
предходен  договор,  вече  приключил.  Направено  е  искане  за 
възстановяване на внесената гаранция за добро изпълнение в размер 
на 2 100 лв. 

Аз ви предлагам, тъй като буквално в момента се запознавам 
с писмото, все пак да се запозная със сключения договор, да преценя 
какви  са  условията  и  предпоставките  и  да  ви  го  докладвам  на 
следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния ред.
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Продължаваме с точка 3а от дневния ред:
3а. Доклади по постановления на прокуратури.
Давам думата на  господин Баханов.
Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  вх. 

№ ПВР-09-68 от 23.11.2018 г.  В Централната избирателна комисия е 
постъпило  постановление  за  прекратяване  на  наказателно 
производство от 19.11.2018 г.  от Драганов,  прокурор при Районна 
прокуратура – гр. Сливен.

В  постановлението  е  описано,  че  същото  досъдебно 
производство  е  образувано  на  10.04.2007  г.  за  престъпление  по 
чл. 168,  ал.  2  във  връзка  с  ал.  1  от  Наказателния  кодекс  срещу 
неизвестен  извършител  затова,  че  на  22.10.2006  г.  е  упражнил 
избирателното право два пъти при един и същи избор – за президент 
и вицепрезидент на Република България, без да има това право.

През  септември  2009  г.  производството  е  спряно  поради 
неоткриване  на  извършителя  на  престъплението.  Безспорно  е 
установено,  че  такова  е  било  извършено.  Към  настоящия  момент 
няма  конкретни данни  за  такова  лице,  което  да  е  извършител  на 
процесното  деяние,  поради  което  прокурорът,  отчитайки  вида  и 
размера  на  наказанието,  предвидено  за  престъпление  по  тези 
текстове на Наказателния кодекс,  и с оглед разпоредбата на чл. 80, 
ал.  1,  т.  3  от  НК счита,  че  от  извършване  на  деянието  е  изтекла 
давност,  изключваща  възможността  за  наказателно  преследване 
спрямо когото и да било, поради което постановява прекратяване на 
наказателно производство по досъдебно производство № 111/2007 г. 
на  Районно  управление  на  МВР  –  Твърдица.  Препис  от 
постановлението да се изпрати на Централната избирателна комисия 
за сведение. То може да бъде обжалвано пред Районен съд – Сливен, 
в седем дни от получаването му.

Уважаеми колеги, считам, че с оглед описаната фактология и 
цитираното от  мен постановление за прекратяване на наказателно 
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производство  и  с  оглед  на  фактите,  изложени  в  него,  същото  е 
правилно и законосъобразно и предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 
други предложения? Не виждам. Остава за сведение.

Благодаря.
Колеги, с това изчерпахме и т. 3а от дневния ред.

Продължаваме с точка четири от дневния ред:
4. Разни.
Единствен докладчик съм аз.
Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-47-15  от 

23.11.2018  г.  Преписката  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа  в 
папка с моите инициали. Тя е на английски. Няма да я дам за превод, 
колеги.  Става  дума за  промяна  в  логистиката  на  кръглата  маса  в 
Хага. Това е информация за  госпожа Цанева,  госпожа Стефанова и 
господин  Сюлейман.  Те  са  получили  тази  преписка,  веднага 
изпратена по електронна поща. Мисля, че логистичните детайли не 
следва да бъдат превеждани.

Колеги, преди да закрия днешното заседание ви припомням 
за срещата в 12,30 ч., която ние ще имаме с Обществения съвет.

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

Свиквам  следващото  заседание  на  комисията  в  четвъртък, 
29.11.2018 г., от 10,30 ч.

(Закрито в 11,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова
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Стенограф:
Божидарка Бойчева
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