
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 214

На  23  юли  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  реквизитите  и  начина  на 

защита  на  печатите  на  общинските,  секционните  и  подвижните 

секции.

Докладва: Таня Цанева

2. Проект на решение относно реквизити и начина на защита 

на печатите на общинските, секционните и подвижните секции.

Докладва: Таня Цанева

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – Павел 

баня. 

Докладва: Мария Бойкинова

4. Одобряване  проекта  на  договор  за  кафе-машината  след 

окончателното съгласуване с фирмата-доставчик.

Докладчик: Иванка Грозева

5. Доклади относно постановления за отказ за образуване на 

досъдебно производство.

Докладва: Георги Баханов

6. Доклади по писма.

Докладват: Ерхан Чаушев, 

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова, Ивилина Алексиева

7. Разни. 



2

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия . 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 23 юли 2015 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Проект на решение относно реквизити и начина на защита 

на печатите на общинските, секционните и подвижните секции.

Докладчик е колегата Цанева.

2. Проект на решение за определяне на образеца на печатите 

на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс.

Отново докладчик е колегата Цанева.

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – Павел 

баня. 

Докладчик е колегата Бойкинова.

4. Доклади по писма.

Докладчици  са  съответно  колегите  Чаушев,  Сюлейман, 

Солакова, Нейкова и Алексиева.

5. Разни.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред?

Първи е колегата Баханов. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател,  моля 

да  бъда  включен с  доклади в  точката  за  писма и  отделно,  преди 

точката  „Доклади  по  писма“  моля  да  бъда  включен  с  доклади 

относно  постановления  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Баханов.

Други колеги?

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Моля  да  бъде  включена  точка  в 

дневния  ред  за  одобряване  проекта  на  договор за  кафе машината 

след окончателното съгласуване с фирмата-доставчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  я  като  нова 

точка 4, а като нова т. 5 предложението на колегата Баханов. 

Има ли други предложения, колеги? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои гласовете.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); 

против – няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих искала да ви кажа,  че колегите Мусорлиева,  Андреев,  Пенев, 

Ивков,  Матева  и  Сидерова  ползват  отпуск.  Колегата  Чаушев  и 

колегата Томов ми се обадиха, че закъсняват.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
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1. Проект на решение относно реквизитите и начина на 

защита на печатите на общинските, секционните и подвижните 

секции.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа под № 1532 

е качен проект на решение относно реквизити и начин на защита на 

печатите  на  общинските,  секционните  и  подвижните  секционни 

избирателни комисии.

Този проект се различава малко от проекта, който Ви бяхме 

изпратили.  Новото,  което  предлагам  на  обсъждане,  е  в  печата  на 

общинската избирателна комисия да включим наименованието и код 

на  общината  по ЕКАТЕ,  които три буквени знака  и  два  знака  са 

цифрени, които са уникалния код и номер на общините по ЕКАТЕ. 

Така че това е по-различното, което предлагам.

В т. 1 в печата на общинската избирателна комисия – оставам 

го  на  ваше решение –  дали да  пишем само „МИ-2015 г.“  или да 

изпишем „Местни избори 2015 г.“ 

Има възможност за изписването за местни избори. Може би е 

по-добре да го напишем така,  за  да е  по-ясно ясно,  че са местни 

избори. . 

Така, че това е предложението. Приемам „Местни избори“ да 

е изписано. 

В т. 2 досега, в предните избори броят на печатите за районна 

избирателна комисия решението ни беше „до три“. При положение, 

че са 265 общини, до три ли им да има предлагаме общо печати или 

да  две.  Тоест,  моето  предложение  е  до  две,  но  все  пак,  както 

прецените. 

В печата  на секционната  избирателна комисия,  мислехме с 

госпожа Солакова, единият вариант беше да приложим пак този код 

по ЕКАТЕ – буквен или цифрен – но ще станат повече цифри, ще 

станат  9.  Затова  предлагам  вариант,  в  който  използваме  само 

цифрения  номер  на  общината  по  ЕКАТЕ,  без  буквения,  за  да  не 

правим с много цифри. Всъщност това са промените. Предлагам ви 
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този вариант, като направихме корекция, че ще пишем „МЕСТНИ 

ИЗБОРИ“  –  ще  го  изпишем  изцяло,  както  и  „Протокол  – 

Приложение от изборните книжа“, без номер.

Уточнихме, че ще има до три печата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега за 

представения доклад.

Колеги, откривам разискванията.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, на мен не ми стана ясно по т. 1 за 

печата на ОИК и за печата на подвижната секционна избирателна 

комисия.  Казваме,  че  „печатът  е  кръгъл  с  един  пръстен“.  Оттам 

обаче се казва, че във външния пръстен се изписва еди какво си, а 

във вътрешния еди какво си. А същевременно казваме, че печатът е с 

1 пръстен.

Някак си има неяснота – или аз не мога да го разбера, или не 

е казано точно.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Пръстенът е един. Излиза, че са два – 

външен и вътрешен. Щом са вътрешен и външен, значи са два. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания. Тук направихме прецизиране.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приемам проекта така, както е написан. 

Но, уважаеми колеги, аз предлагам наистина да го приемем с 

протоколно решение, да се изпрати на Министерския съвет. Защо? 

Започваме  да  приемаме  едни  решения  и  хората  ще  се  изгубят  в 

безкрайността. Тук има една препратка, която не се знае коя ще е, 

ще  завалят  въпроси  коя  е  тази  препратка.  Това  ще  бъде 

допълнителна енергия. 

Предлагам,  като  сме  тръгнали  да  приемаме  тези  решения, 

нека  си  ги  приемем,  но  във  всеки  случай  да  си  ги  приемем  с 

протоколно  решение  и  когато  дойде  времето,  накуп  да  си  ги 

приемем. Няма да загубим време. За десет минути ще си приемем 
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тези, които вече сме ги приели и директно да си ги качим в сайта 

всичко, което сме приели. 

Това ми е просто предложението в организационен план.

Мисълта ми е: нека да не е това с номер. Да си го приемем, да 

го изпратим, всички да си ги натрупаме, а когато му дойди времето, 

за десет минути ще си приемем тези решения, които вече сме си ги 

приели. Обаче всички ще излязат на веднъж в нашия сайт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

Колеги,  тъй  като  в  оперативен  порядък  възникна  и  тази 

дискусия, има аргументи и в едната, и в другата посока. Но нека да 

си запазим практиката да ги приемаме с протоколно решение и да ги 

изпратим на Министерския съвет. Поддържам казаното, защото все 

пак, ако има необходимост от някакви допълнителни корекции, да 

станат по този начин и след това да ги приемем с номер. И това ни е 

практиката.

Колеги,  има  ли  други  корекции  по  повод  този  проект  на 

решение? Не виждам.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В основанията се говори за район.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това се поправи, колега 

Цачев.

Колеги,  моля  гласувайте  така  предложения  проект  на 

решение ведно с поправките, направени в зала.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, след като разгледаме и следващия проект, тогава ще 

предложа и изпращането им до администрацията на Министерския 

съвет.
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Продължете със следващата точка, колега Цанева.

Проект на решение относно реквизити и начина на защита на 

печатите на общинските, секционните и подвижните секции.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има  проект  №  1518,  като  отсега 

искам  да  кажа,  че  при  печатането  е  направена  грешка  в 

наименованието на решението – чл. 445, ал. 8, а не чл. 445, ал. 7, 

както и в т. 1, ал. 8 е грешно изписана като ал. 7. 

Това  е  печатът,  който  се  използва  за  подпечатване  на 

хартиените ленти за запечатване на помещенията. Тук също в т. 3 

виждате,  че  използваме  кода  на  общината  по  ЕКАТЕ.  Има  две 

позиции от 01. 

Предлагам го на вашето внимание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  давам време за 

запознаване.

Откривам разискванията.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам в „относно“ горе да 

бъде не „определяне на образец“, защото ние тук нямаме образец, а 

„определяне на реквизитите на печатите на комисиите …“ по еди 

какво си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

бележки?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предвид  формулировката  в 

Изборния кодекс оттеглям направеното предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам в т. 3 да поясним малко. 

„Седемцифреният уникален номер съдържа в началото пет знака – 

кода на общината по ЕКАТЕ и две позиции“. Тоест, да се добави „и 

две позиции“. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, допълваме „и“, така 

се разбира логиката на т. 3.

Други  предложения,  колеги?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  приетите  с  протоколни 

решения на  ЦИК два  проекта  на  решения да  бъдат  изпратени до 

администрацията на Министерския съвет.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Продължаваме със следващата точка от дневни ред:

3. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  – 

Павел баня. 

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-

212/21.07.2015 г. от Общинска избирателна комисия – Павел баня, е 

постъпило искане за заплащане на проведени заседания и дежурства 

за периода 01.12.2014 г. до 17.07.2015 г.

Приложили са всички заверени копия от осем протокола и 

заверени копия от Решения № 213 – 219 включително, и справка.
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Искат заплащане за проведено заседание на 01.12.2014 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 11 членове. 

На това заседание са разгледали постъпил заверен препис от 

присъда  за  лишаване  от  свобода  за  умишлено  престъпление  на 

избран общински съветник.

Второто заседание е на 20.01.2015 г. На него са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  9  члена.  На  това 

заседание  Общинска  избирателна  комисия  е  отказала  да  вземе 

решение  за  обявяване  за  избран  следващият  в  съответната  листа 

общински съветник.

Третото заседание е проведено на 29.01.2015 г. Присъствали 

са председател, заместник-председател, секретар и 11 члена. На това 

заседание  са  взели  решение  за  отказ  за  вземане  на  решение  за 

обявяване за избран на следващия в листата.

Четвъртото  заседание  се  е  провело  на  09.02.2015  г.. 

Присъствали са председател, секретар и 6 члена. На това заседание 

Общинска  избирателна  комисия  е  взела  решение  за  обявяване  за 

избран следващият от съответната листа общински съветник.

Заседанието на 13.02.2015 г. е насрочено по искане на 1/3 от 

членовете на ОИК и поради липса на кворум не се е провело, поради 

което считам, че не следва да се заплаща възнаграждение. Но искам 

да чуя и становището на комисията. 

Така че за това заседание на 13.02.2015 г. предлагам да не се 

заплаща възнаграждение.

Следващото  заседание  е  проведено  на  18.02.2015  г. 

Присъствали  са  председател  и  4  членове,  на  което  са  разгледали 

постъпилата  жалба  и  е  определено  кой  да  представлява  ОИК.  То 

също не се е провело поради липса на кворум.

За  това  заседание  също  предлагам  да  не  се  заплаща 

възнаграждение.

Следващото  заседание  е  проведено  на  19.06.2015  г. 

Присъствали са председател, секретар и 8 члена. На това заседание 
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са взели решение за прекратяване на пълномощията и обявяване за 

избран следващият от съответната листа общински съветник.

Следващото  заседание  е  проведено  на  16.07.2015  г. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена.  На  това  заседание  Общинска  избирателна  комисия  е  взела 

решение за обявяване за избрани следващите в съответната  листа 

общински съветници.

Също така се е провело едно дежурство на 17.07.2015 г.

Приложени са решенията. На 19.06.2015 г. има две решения – 

едното, с което прекратяват пълномощията на общинския съвет,  и 

второто, с което прекратяват и на общински съветник. На мястото на 

Есса Бесоолу определят следващия в листата. Следващото решение в 

същия  ден  –  19.06.2015  г.  –  прекратяват  пълномощията  на  целия 

Общински съвет.

Така  че  за  заседанието  на  19.06.2015  г.  предлагам  да  им 

платим възнаграждение.

За заседанието от 16.07.2015 г.  има протокол от проведено 

заседание, на което са присъствал упълномощен представител при 

следния дневен ред: Отлагат разглеждането на т. 2 от дневния ред до 

получаване на официално решение от компетентни органи. По т. 3 

председателят на ОИК докладва представените справки за периода и 

получени  писма  и  проверка  за  отсъствието  на  членовете  от 

заседанията. Разгледали са справката.

Това е заседанието, но има проведено заседание.

Така  че  аз  предлагам,  както  е  в  справката,  да  се  изплати 

възнаграждение за председател, заместник-председател, секретар и 6 

члена.  А  за  17.07.2015  всъщност  е  дежурство,  на  което  са 

определили Веляна Цонева да представлява ОИК по делото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ганчева, по отношение на дежурството на 17.07.2015 г. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  За  17.07.2015  г.,  видно  от 

документите,  адвокат  Веляна  Цонева,  член,  получаване  на 
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определяне и внасяне на частна жалба до Административен съд – 

Стара Загора.

Аз  съм  против  изплащането  на  възнаграждението  за 

дежурството,  тъй  като  на  16.07.2015  г.  тя  е  упълномощена  да 

извърши  всички  действия  по  повод  представляването  на  ОИК  – 

Павел баня, по това дело, което е в Административен съд – Стара 

Загора. Нали с определянето й за представляващ, изготвя и частната 

жалба.

Така,  че  аз  съм  против  заплащането  на  възнаграждение  за 

дежурството на 17.07.2015 г.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Предлагат  да  се  изплати  за 

17.07.2015 г.  дежурство за адвокат Веляна Цонев, член на ОИК – 

Павел баня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

направеното предложение от колегата докладчик. След обсъждане в 

оперативен порядък, пристъпваме към гласуване.

Колеги, моля, гласувайте.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева ); против – 1 (Румен Цачев).

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка от  дневния 

ред:

4. Одобряване проекта на договор за кафе-машината след 

окончателното съгласуване с фирмата-доставчик.

Искам да ви припомня, няма да бъда точна относно датите, но 

ще бъда точна относно фактите.

Колеги,  възложихме  на  администрацията  с  протоколно 

решение да извърши проучване във връзка със закупуване на кафе-
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машина.  Такова  проучване  ни  беше  предоставено.  С  протоколно 

решение ние подбрахме компанията, която да ни осигури тази кафе-

машина, заедно със съответните количества кафе и се възложи на 

администрацията  да  изготви  проект  на  договор,  който  проект  на 

договор  да  бъде  съобразен  с  изискванията  на  Централната 

избирателна комисия.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  на  днешна  дата  в 

PDF-файл  ЦИК-0832  е  качен  проектът  за  договор.  Както 

председателят ви уведоми, договорът е изготвен от нас. Изпратен е 

във фирмата, с която ще сключим договор. Върнат е без корекции, 

само  е  добавен  номерът  и  марката  на  машината,  която  ще  ни 

предоставят. Ние имаме решение по този въпрос.

Предлагам  ви  да  утвърдим  договора  и  да  упълномощим 

председателя на комисията да подпише договора, за да може в най-

кратък срок да ни бъде доставена машината за ползване.

Вижте условията. Трябва минимум 100 капсули на месец да 

се  използват.  Мисля,  че  ние  можем  да  спазим  това  изискване. 

Машината се дава без наем, за ползване, както и четете, че в случай 

на повреди собственикът на машината, тоест, фирмата „М+М строй“ 

се задължава да предостави на ползвателя нова машина в случай, че 

не може в посочения срок да отстрани повредата.

Мисля,  че  всички знаете  за  този  начин на  процедиране  на 

редица фирми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, оставям време за 

запознаване.

Откривам разискванията. Имате ли коментари, предложения? 

Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  направените  от  колегата  Грозева 

предложения.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветомир Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  



13

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, с това и тази точка от дневния ред е изчерпана.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

5. Доклади относно постановления за отказ за образуване 

на досъдебно производство.

Заповядайте, колега Баханов, с постановленията за отказ.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, разпределено ми е за 

доклад писмо с вх. № ЕП-09-498/21.07.2015 г. с постановление на 

Районна прокуратура – Шумен, за отказ да се образува наказателно 

производство от 24.06.2015 г.

Само,  колеги,  искам  да  посоча,  че  за  първи  път  идва 

преписка,  в  която  е  снимана  абсолютно  цялата  преписка,  всички 

необходими доказателства са приложени, заверени копия от тях, за 

да  може  евентуално  Централната  избирателна  комисия  да  се 

запознае с всички, събрани в хода на делото доказателства, които са 

мотивирали съответния районен прокурор да постанови и да излезе с 

акт, с който отказва да се образува наказателно производство.

Ще ви запозная в резюме с постановленията.

Преписката, както знаете, е образувана по сигнал на ЦИК по 

отношение на лицето Жулиета Николова Стоянова, за която в хода 

на проверката се установи, че е гласувала, без да има такова право. В 

хода на проверката се установи, че лицето е поставено под пълно 

запрещение.  Въпреки  това  нещо  –  приложено  е  и  решение  на 

съответния  съд  –  приложен  е  и  Попечителския  съвет,  който  е 

назначен. Така че безспорно е установено, че към 2013 г. с влязло в 

сила  решение  лицето  Жулиета  Стоянова  е  поставена  под  пълно 

запрещение.

Въпреки това на 25 май 2014 г. се придвижва от дома си до 

съответната секция и е изразила желанието си да гласува. Един от 

членовете на секционната избирателна комисия в това с. Върбак – 
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Спас Спасов – потърсил името на лицето. Не го намерил в списъка. 

Видял е, че има постоянен и настоящ адрес в съответното населено 

място и я е дописал в списъка и й е позволил да гласува.

След това са снети обяснения и от въпросното лице. Той е 

казал,  че  едва  след  като  са  предавали  документите  вечерта  в 

Районната избирателна комисия, чак тогава е установил, че тя е била 

в забранителния списък и я е допуснал да гласува, без да е знаел 

това обстоятелство, че е поставена под пълно запрещение.

Така че изводите на районния прокурор, тъй като лицето е 

под  пълно  запрещение,  не  е  наказателно  отговорно,  и  на  това 

основание е прекратил наказателното производство.

Считам,  че  изводите  на  прокуратурата  са  правилни  и 

законосъобразни,  съответстващи  на  събраните  по  делото 

доказателства в хода на досъдебното производство. 

Така че ви предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Преписката остава за сведение.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото постановление,  уважаеми 

колеги, е с вх. № ЕП-09-491 от 17.07.2015 г. на Районна прокуратура 

– Варна. Отново е постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство.

Накратко  фактическата  обстановка,  колеги.  Касае  се  за 

лицето Венцислава Тодорова Болова от гр. Варна. Същата е била с 

постоянен  адрес  в  гр.  Варна  от  20.03.2000  г.  до  момента.  Това  е 

установено.  От  24.12.1999  г.  до  12.03.2010  г.  е  била  със  същата 

адресна  регистрация  като  настоящ  адрес.  Обаче  за  периода 

12.03.2010  г.  до  25.05.2014  г.  е  била  с  адресна  регистрация  по 

настоящ адрес в Съединени американски щати. От 25.05.2014 г. до 

настоящия момент е с настоящ адрес в гр. Варна, ул. … и т.н.

На 25.05.2014 г. лицето се явило в секционната избирателна 

комисия № 182 и е заявила желание да гласува. Описани са кои са 
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били  членовете  на  секционната  избирателна  комисия.  Обаче  се 

установи, че госпожа Болова не е била включена в избирателните 

списъци.  Същата  е  решила  да  упражни  правото  си  на  глас. 

Уведомили са членовете на секционната избирателна комисия, че не 

фигурира  в  основния  списък  и  е  следвало  да  се  снабди  с 

удостоверение от общинска администрация, с което да удостовери, 

че  има  право  да  гласува.  Болова  действително  е  посетила 

общинската администрация – район Приморски, откъдето й е било 

издадено удостоверение № 4 от 25.05.2014 г. на основание чл. 40, ал. 

2 от Изборния кодекс, съгласно който кметът на район Приморски е 

установил,  че  по  отношение  на  Венцислава  Болова  не  е  налице 

/отпаднало  е  основанието/  и  не  фигурира  в  списъка  по  чл.  38  – 

списъка на заличените лица.

След  като  е  представила  това  удостоверение,  тя  е  била 

допусната да гласува. Била е дописана в допълнителната страница на 

избирателния списък в същата секция при гласуването.

Извадих  списъка  по  т.  6.  Наистина  се  установява  по 

отношение на  това  лице,  че  е  упражнило правото  си на  глас  във 

Варна и за настоящ адрес е посочено Съединени американски щати. 

Постановлението  на  прокурора  е,  че  отказва  да  образува 

досъдебно производство, прекратява преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  в  случаите,  в  които 

избирателят  в  изборния ден  се  явява  в  секцията  и  е  бил  заличен 

поради участие в избори в чужбина, без да има удостоверение се 

вписва, а не с удостоверение. Това е едно от малкото изключения, 

когато  лицата  се  дописват  без  удостоверение.  Аз  чета  в  момента 

закона.  Единственото е,  че тя няма уседналост в последните шест 

месеца. Това ли имате предвид?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега докладчик, какво 

е Вашето предложение за този случай?
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  аз  считам,  че  изводът  на 

прокуратурата  –  само  още  една  минута  –  „посъветвали  са  я  да 

упражни правото си на глас от секционната избирателна комисия“. 

Снабдила се е с такова удостоверение, била е допусната да упражни 

правото си на вот. Тоест, издаден й е документ от надлежния орган 

по чл. 40. Упражнила е правото си на гласоподаване със съзнание, че 

има право да гласува. Същата не е била възпрепятствана от стр. на 

избирателната комисия. Напротив, била е посъветвана да се снабди 

със  съответното  удостоверение  и  да  упражни  конституционно 

регламентираното си право на глас. Тя се е снабдила, представила, 

допусната. Пък и предложението ми е да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Остава за сведение.

Колега, продължете със следващия доклад.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-499 от 

22.07.2015 г. ми е разпределено за доклад постановление за отказ да 

се образува наказателно производство от Районна прокуратура – гр. 

Разлог. Не знам как е попаднало при тях сведение за едно лице по 

повод техен вх.  № 364.  Направена е  проверка,  разпитани са  една 

дузина лица и се е установило от прегледа на материалите, че лицето 

Йордан Попов е с постоянен адрес в гр. Банско, където живее през 

последните 20 години, като пред това е живяло в с. Гостун, община 

Банско.  Решил  да  упражни  правото  си  на  глас  на  25.05.2015  г., 

посетил  е  секция  №  4  в  гр.  Банско.  Било  установено,  че  в 

избирателния  списък  не  са  били  вписани  имената  му.  Същият  е 

предоставил личната си карта, в която бил отразен постоянният му 

адрес.  Били  са  дописани  имената  му  и  след  това  е  упражнил 

активното си избирателно право в посочената секция.

Уважаеми колеги, снабдих се със списъка по т. 6, където е 

отбелязано на съответната страница, на която е отбелязано лицето, 

посочено  е,  че  наистина  е  гласувано  в  Банско,  в  секция  № 4.  В 
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графата  е  посочено  „настоящ  адрес“.  Тоест,  няма  адреси  извън 

територията  на  Република  България  или  страна,  членка  на 

Европейския съюз. 

Също така направих справка,  че лицето не е гласувало два 

пъти. Тоест, лицето е упражнило правото си на глас по постоянния 

си адрес, след като е било дописано.

Така че също предлагам тази преписка да остане за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

И тази преписка остава за сведение.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Засега нямам повече да докладвам. Ще 

очаквам  да  ми  дадете  думата,  когато  стигнем  до  т.  „Доклади  по 

писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

С това и тази точка от дневния ред беше изчерпана. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

6. Доклади по писма.

Първи е колегата Чаушев. Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  докладвам ви  писма, 

папка ЕРХАН ЧАУШЕВ:, мисля че е качена. Писмата са две. Едното 

е от България, другото – извън България.

Докладвам ви писмо с вх. № 2227 от 22.07.2015 г., запитване 

от  госпожа  Захаринка  Петрова.  Отговорът  ми  е  качен  във 

вътрешната мрежа.

Тя  пита,  че  безусловно:  може  ли  аз  да  бъда  в  общинска 

избирателна  комисия,  а  съпругът  ми  да  е  кандидат  за  общински 

съветник?

Аз съм предложил отговор на вашето внимание.

„Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ако съпругът 

ви  е  регистриран  за  кандидат  за  общински съветник,  не  може да 
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заемете  длъжността  „член  на  общинска  избирателна  комисия“ 

поради несъвместимост.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте предложението да изпратим този отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева ); против – няма.

Предложението се приема.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото са питания от Обсерватория 

от политически партии и представителство господин Лоренцо Чики. 

Това съм ви го докладвал на 10.07.2015 г. Сега ви представям един 

проект за отговор. Питането е по е-mail. Предлагам да се отговори 

по е-mail.

Мисля,  че  вече  е  даден  преводът  на  български  и  на 

английски. Би следвало те да са качени. За яснота чета питането и 

отговора, който съм ви предложил.

„Провежда  се  изследване  от  институцията,  базирана  в 

Европейския  университетски  институт  и  се  иска  информация: 

„Може ли да ни се предостави факсимиле от изборната бюлетина за 

изборите за Европейския парламент през 2014 г.“ 

Аз предлагам да предоставим на господин Чики или по-скоро 

на  Обсерватория  за  политически  партии  и  представителство 

сканирани копия от тези наши бюлетини и понеже имаме две - и за 

страната, и за чужбина. 

Второто  искане  е  дали можем да  им изпратим преводи на 

английски  от  нашия  Изборен  кодекс  в  частта,  в  която  е 

регламентирана изборната бюлетина – това, първо, а после пита дали 

тази информация са  предоставя  по силата  на  националното право 

или от българската избирателна служба. 
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Аз ви предлагам да изпратим превод на английски език на 

текстовете на чл. 208, чл. 371 и чл. 372 от Изборния кодекс относно 

бюлетината за гласуване, като предлагам преводът да бъде от АПИС 

– има го на английски. Директно да го копираме от АПИС и да го 

изпратим в този му вид. От АПИС имаме право и директно можем 

да го пратим като файл.

Следващият  му  въпрос  е  всякаква  друга  съответна 

информация.  Аз  ви  предлагам,  както  съм написал  в  предложения 

текст, да кажем, че за първи път имаше възможност за преференции 

и  да  оставим  следващия  абзац:  за  всякаква  допълнителна 

информация да се обръща към ЦИК поради това, че не можем да 

обхванем необхватното. Не знаем какво точно изследват. Ако имат 

други въпроси,  като си прочетат  закона,  естествено  ще ни пратят 

искания за допълнителна информация, която ги интересува.

Предлагам този текст, уважаеми колеги. 

Има  и  един  организационен  въпрос  и  той  е  откъде  да 

намерим сканирани тези бюлетини. Имаме за чужбина, но тук имаме 

и едни образци в една каса. Аз предлагам да извадим от касата тези 

образци, да ги сканираме и да ги върнем обратно.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  първо 

обсъждаме  текста  на  писмото.  Второ,  обсъждаме  можем  ли  да 

използваме  превода  на  АПИС  на  английски.  Трето,  обсъждаме 

откъде да вземем сканираните копия от изборните бюлетини. Три 

въпроса подлагам на обсъждане. 

По писмото?  Нямате забележки.  По това,  че  текстовете  на 

английски от Изборния кодекс можем да вземем от АПИС? Също 

нямате  забележки.  Накрая  –  за  сканираните  копия.  Има ли други 

предложения  или  да  гласуваме  това,  което  господин  Чаушев 

предложи?

Моля,  гласувайте  това  писмо  с  добавка  „Приложения 

сканирани копия от бюлетини“.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  



20

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Чаушев, това ли 

бяха Вашите доклади? Благодаря.

Продължаваме  със  следващия  докладчик  –  колегата 

Сюлейман.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми  колеги,  на  проведеното  заседание  на  16.07.2015  г. 

докладвах за сведение писмо с вх. № ЕП-04-02-984 от 06.07.2015 г. 

Това бе писмо от Областна дирекция на МВР – Шумен.

Смятам, че сте се запознали с това писмо. В резюме само да 

ви  припомня  за  какво  става  дума  в  това  писмо.  Искат  от  нас 

информация във връзка с проверки, които се извършват от сектор 

„Икономическа полиция“ към Областна дирекция на МВР – Шумен. 

Искат информация относно списъка на лицата, които са присъствали 

от общинските администрации на територията на област Шумен на 

проведените обучения на 12 май 2014 г. 

Също така искат от нас информация относно това дали ние 

удостоверяваме с някакъв документ преминалите такова обучение. 

Дали  сме  изпращали  писмени  указания  до  РИК  и  за  реда  и 

условията, при които се издават удостоверения по чл. 40 и, ако са 

изпращани  такива  указания,  същите  дали  са  връчени  от  всяка 

общинска администрация. 

Във връзка с тези въпроси съм подготвил проект на писмо, 

което  е  качено  във  вътрешната  мрежа.  Номерът  на  проекта  на 

писмото е № 4055. С писмото отговарям, че обучението на лицата, 

представители  на  общинските  администрация  на  територията  на 

област Шумен във връзка с произведените на 25.05.2014 г. избори за 

членове  на  Европейския  парламент  в  Република  България,  е 

организиран от областна администрация – Шумен. Отговарям също 
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така,  че  Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с 

информация относно присъствалите на тези обучения, както и няма 

практика  на  същите  да  им  се  издава  документ,  удостоверяващ 

преминалите подобно обучение. 

Посочвам по-нататък, че редът и условията за предаване на 

изборните  книжа  и  материали  за  произвеждането  на  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

произведени на 25.05.2014 г., е посочен в Методическите указания 

на  Централната  избирателна  комисия  по  прилагане  на  Изборния 

кодекс за  РИК и СИК,  приети съответно с  Решение № 291-ЕП и 

Решение № 324-ЕП на Централната избирателна комисия, както и 

оригиналните  избирателни  списъци  и  другите  изборни  книжа  от 

произведените избори се съхраняват в помещения, определени със 

заповед на областния управител на област Шумен, откъдето следва 

да  изискат  копия  по реда на  т.  17  и  т.  18  от  Решение  № 314 от 

08.05.2014 г. на Централната избирателна комисия, като прилагам и 

Методическите  указания  на  Централната  избирателна  комисия  по 

прилагане на Изборния кодекс за РИК и СИК.

Ако има нещо друго, което да прецизираме, съм готов да го 

възприема, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията. Не виждам желаещи да участват в разискванията.

Колеги, моля, гласувайте този отговор на писмо.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Сюлейман, продължете с докладите си.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Продължавам с  писмо от  Областна 

дирекция  на  МВР  –  Кюстендил.  Входящият  № ЕП-04-02-1004  от 

15.07.2015  г.  Във  връзка  с  извършена  проверка  по  преписка 
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№ 1521/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Кюстендил, се 

обръщат към нас да им предоставим информация относно лицето 

Румяна Иванова Динева дали е гласувало в съответствие с изборните 

правила.

Това са така познатите до болка писма от Областна дирекция 

– Кюстендил. Във връзка с това още на предходното заседание беше 

подготвен проектът на отговор. Днес вече е окомплектован целият 

комплект  с  копие  от  избирателния  списък  в  секцията,  в  която  е 

гласувало лицето – секция № 82, град Бенидорм, Испания, копие от 

декларацията по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс, както и препис-

извлечение  от  решенията  на  Централната  избирателна  комисия,  с 

които сме назначили и обновили състава на секцията в гр. Бенидорм.

Накратко да ви кажа, че лицето Румяна Иванова Динева не 

фигурира в списъка по т. 6 към Решение № 374 и е гласувала веднъж 

в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България. Действията не попадат в хипотезата на чл. 168, ал. 1 от 

Изборния кодекс и в този смисъл съм подготвил отговорите.

Предлагам да го одобрим във вида, в който е подготвен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор на писмо.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Остана още едно, което е за сведение.

Уважаеми  колеги,  докладвам  за  сведение  изпълнението  на 

протоколно  решение  от  17.07.2015  г.  Припомням,  че  тогава  с 

протоколно решение приехме да изпратим писмо до ГД „ГРАО“ във 
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връзка  с  инициатива  за  произвеждане  на  местен  референдум  в 

община Самоков. Това е изпълнено.

Също  така  искам  да  докладвам,  че  са  актуализирани  в 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия  свързаните 

решения за онези, които вече са отменени и новите, които действат 

оттук нататък.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Продължаваме  със  следващия  докладчик  –  колегата 

Солакова.

Да се готви колегата Нейкова.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е 

качено във вътрешната мрежа под № ЦИК-03-12 от 22.07.2015 г. от 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет 

относно  изпълнявани  два  проекта  по  Оперативна  програма 

„Административен  капацитет“  и  уточнение  във  връзка  с 

провеждащо се обучение.

Докладвам ви го за сведение, но моля да се запознаете със 

съдържанието. Считам, че не сме адресат на това писмо. Независимо 

от това бих предложила на администрацията да се възложи, за да 

може да се направи проучване дотолкова, доколкото, ако има добри 

идеи, които могат да се приложат в нашата информационна система, 

нашата деловодна система, да бъдат възприети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Колеги,  моля  да  се  запознаете  с  писмото.  На  този  етап се 

докладва за сведение. 

Нека да гласуваме възлагане на администрацията да извърши 

проучване.

Колеги, моля, гласувайте това предложение.
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  №  ЦИК-00-557  от22.07.2015  г.  То  е  адресирано  по 

електронната  поща.  Това  са  покани  за  семинари,  предимно 

счетоводни,  които  са  организирани.  Възложено  е  на  госпожа 

Богданова за преценка за участие на служители от администрацията 

с резолюция на председателя.

Докладвам  го  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващия докладчик – колегата Нейкова.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  от  днешното  заседание  ще 

докладвам няколко писма и отговорите по тях.

Докладвам ви писмо с  вх.  № ЕП-23-10 от  21.07.2015 г.  от 

Комисията  за  защита на личните данни.  С това  писмо Комисията 

иска  от  нас  във  връзка  с  подадени  жалби  с  твърдения  за 

неправомерно  обработване  на  лични  данни  в  списъка  за 

избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  ПП  „Партия  на 

зелените“,  ни  молят  да  им  предоставим  страници,  съдържащи 

личните данни на три лица.

Подготвила съм проект на отговор, който е с № 4065 и към 

него прилагаме заверени копия от съответните страници, които са 

поискани с писмото. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.
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Колеги,  моля  да  се  запознаете.  Имате  ли  корекции, 

предложения? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Нейкова. Продължете доклада си.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Следващият  доклад  е  по  писмо, 

получено от Областна дирекция на МВР – Кюстендил с вх. № ЕП-

04-02-1029  от  21.07.2015  г.  Проектът  на  отговор  на  писмото  е  с 

№ 4062.

С това писмо Областна дирекция на МВР – Кюстендил, във 

връзка  с  извършвана  проверка  молят  да  ги  уведомим  за  лицето 

Анелия  Стойнева  Славова-Тодорова,  за  която  имат  данни,  че  е 

гласувала в избирателна секция в гр.  Мадрид.  Задават ни въпроса 

лицето дали е гласувало повече от един път на тези избори. Ако е 

гласувало,  да  ги  уведомим в  кои избирателни секции,  както и  да 

предоставим оригинали на съответните изборни протоколи и да ги 

уведомим кое лице е било председател на секционната избирателна 

комисия, където лицето е упражнило неправомерно правото си на 

глас.

Колеги,  след  извършена  проверка  беше  установено,  че  в 

списъка  за  гласуване  в  посочената  избирателна  секция  извън 

страната не фигурира това лице с тези имена и съответното ЕГН.

Проектът на отговор, който съм подготвила, е точно в този 

смисъл, както и, че лицето не фигурира в списъка по т. 6 към наше 

Решение № 374-ЕП от 15.05.2014 г. и списъка на лицата, гласували 

повече от един път в изборите за членове на Европейския парламент 

от  Република  България.  Посочваме,  че  с  Решение  №  337-ЕП  от 

10.05.2014 г. за председател на секционната избирателна комисия в 
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Мадрид, Испания, е назначена Боряна Славова Янева и прилагаме 

препис-извлечение от това наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения отговор на писмо.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева ); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Продължаваме  със  следващия  доклад.  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Следващия  проект,  по  който  ще 

докладвам, е с № 4059 и е по повод писмо на Областна дирекция на 

МВР – Кюстендил, с вх. № ЕП-04-02-1030 от 21.07.2015 г. Отново 

запитването е във връзка с гласуване на лицето Антоанета Райчова 

Стефанова  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България в избирателна секция в Бейрут, Ливан.

Питат ни имала ли е право да гласува в изборите. Лицето, ако 

е  нямало  право,  какви  са  правните  основания  за  това?  Дали  е 

гласувало повече от един път,  в кои избирателни секции, като им 

предоставим  оригиналите  на  съответните  протоколи  и  кой  е  бил 

председател на секционната избирателна комисия.

В списъка за гласуване в тази избирателна секция фигурира 

това  лице.  Също  така  имаме  и  декларацията  по  чл.  33,  ал.  2  от 

Изборния кодекс,  които прилагаме към отговора,  както и препис-

извлечение от наше Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г., с което е 

назначен съставът на секционната избирателна комисия в Бейрут.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващите  две  писма  са 

еднотипни.  Те  са  по  вх.  №  ЕП-04-02-1031  от  21.07.2015  г.  и  вх. 

№ ЕП-04-02-1032 от  21.07.2015 г.  от Областна дирекция на  МВР-

Кюстендил.  С  тези  писма  ни  питат  за  лицата  Невена  Атанасова 

Големинова  и  Веселин  Александров  Харалампиев,  за  които  има 

данни, че са гласували в секция в община Кюстендил в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България.

Следващите въпроси са в коя група попада лицето с или без 

избирателни  права,  дали  е  гласувало  повече  от  веднъж  на  тези 

избори, в кои избирателни секции и да ги уведомим кое лице е било 

председател  на  секционните  избирателни  комисии,  в  които  са 

упражнили правото си на глас тези лица.

Подготвила  съм  проекти  на  отговор,  че  и  двете  лица  не 

фигурират в списъка по т. 6 към Решение № 374-ЕП от 15.05.2014 г. 

и в списъка на лицата, гласували повече от един път, приложени към 

писмо с изх. № 90-03-407 от август 2014 г. на ГД „ГРАО“ към МРРБ. 

Лицето  е  гласувало  само  веднъж  в  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент.  Оригиналните  избирателни  списъци  и 

другите изборни книжа се съхраняват  в помещения,  определи със 

заповед  на  областния  управител  на  област  Кюстендил,  откъдето 

следва да изискат копия по реда на т. 17 и т. 18 от наше Решение № 

314,  а  информация  относно  състава  на  СИК  се  съхранява  в 

архивираната документация на Районната избирателна комисия за 10 

изборен  район  –  Кюстендилски,  предадена  на  областната 

администрация съгласно чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Предлагам  ан  блок  на  гласуване  така  изготвените  два 

отговора.

Моля, гласувайте.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  

Цачев, Таня Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, следващ докладчик по тази точка съм аз.

Има папка с инициали „ИА“ в днешното заседание.  Ще ви 

припомня,  моля ви да  отворите справка в  PDF-файл –  справка за 

членство на ЦИК в международни организации.

Ще  ви  припомня.  Гласувахме  за  сведение  на  предходното 

заседание на Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЦИК-

00-542 от 09.07.2015 г. Това е писмо от министъра на финансите до 

различни институции, с което министърът на финансите ни уведоми 

във  връзка  с  проведена  дискусия  на  оперативно  заседание  на 

Министерския  съвет  на  съответната  дата  относно  многобройни 

международни организации и дейности, в които Република България 

членува.

Той ни моли да направим задълбочен преглед за ползите от 

участието в тези организации. С това писмо господин Горанов казва, 

че ще очакват да идентифицираме възможности за прекратяване на 

участие  в  международни  организации  и  дейности,  спешно  да 

предприемем съответните действия за прекратяване на членство и 

във  връзка  с  разработването  на  проектобюджета  за  2016  г.  е 

необходимо  своевременно  да  информираме  Министерството  на 

финансите какви действия в тази посока предприемаме.
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Колеги,  с  оглед  членството  на  Централната  избирателна 

комисия,  което  вие  виждате  в  така  представената  ви  справка  за 

членство  аз  считам,  че  по-скоро  това  писмо  на  министъра  на 

финансите се отнася до други органи на управление в рамките на 

изпълнителната власт, но не и до Централната избирателна комисия, 

доколкото  Централната  избирателна  комисия  участва  в  две 

международни организации, в едната от тях включително не плаща 

членски внос,  докато в другата  е  символичен.  Всички вие знаете, 

голяма част от вас сме присъствали и на организирани конференции 

и  годишни  срещи  в  тези  международни  организации.  Виждате 

справката  с  мисията,  целите  и  членовете  на  съответните 

организации.

Тъй като Министерството на финансите иска отговор, на мен 

ми  се  стори  важно  и  с  оглед  предстоящата  подготовка  на 

проектобюджет ние да обърнем внимание, че членуваме само в две 

организации и че може би било добре за Централната избирателна 

комисия,  за  да  утвърди  международния  престиж  –  и  своя,  и  на 

Република България – като развита демокрация с въведени високи 

стандарти и добри практики в организацията и произвеждането на 

избори, да направи постъпки и за членство и в други организации.

С оглед на това съм предоставила на вашето внимание един 

проект на отговор до господин Горанов.

Можете да го видите. Заповядайте.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  предложеният отговор 

се състои от едно изречение. Само че тук става дума за две основни 

теми.  Едната тема е  достатъчни ли са ни и необходими ли са ни 

членството  в  двете  организации,  в  които  членуваме.  За  първата 

плащаме 1800 евро на година, а в другата не плащаме членски внос. 

Втората част – трябва ли да пишем, че можем да направим постъпки 

за членство и в други организации.

При тези рестриктивни мерки по отношение на  държавния 

бюджет, мисля, че втора част не трябва да има. Писмото трябва да се 



30

състои от една част, в която да се пише: да, членуваме в тези две 

организации, необходими са ни. И това е! 

Това е моето мнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Колеги, има ли други становища? Колеги, виждам, че няма 

други желаещи за изказване.

Постъпи  формално  предложение  отговорът  да  стигне  до 

„АСЕЕЕО“ и „А WEB” и да се сложи точка. Това е предложението 

на колегата Златарева.

Колеги,  моля,  гласувайте  това  предложение  на  колегата 

Златарева.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Маргарита Златарева,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,;  против  –  7  (Камелия  Нейкова,  Ерхан 

Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Метин  Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева ).

Предложението не се приема.

Колеги, моля, гласувайте предложеното писмо до министър 

Горанов.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев, Таня  Цанева);  против  –  2  (Маргарита 

Златарева, Мария Бойкинова). 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Златарева, за обяснение на отрицателен 

вот.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Моят отрицателен вот е свързан 

с общото състояние на бюджета на държавата и мисля, че ние сме 

абсолютно държавна институция,  която трябва да се съобразява  с 

тази  тенденция.  Ние  не  можем  да  искаме  да  харчим  пари  за 
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включване  в  нови  международни  организации  при  положение,  че 

държавата прави икономии във всички. 

Това  е  едно  демонстративно  поведение  на  Централната 

избирателна  комисия,  несъобразяване  с  повика  за  икономия  в 

Министерството на финансите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващия докладчик – колегата Баханов.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЕП-04-02-1026 от 20.07.2015 г., с което е постъпило искане от ДН 

на МВР – Кюстендил, за даване на сведение относно лицето Занко 

Глигоров дали е имало право да гласува. Ако не е, какви са правните 

основания за това. Дали е гласувал два пъти и да ги уведомим кои са 

били председатели на секционната избирателна комисия, където е 

гласувало лицето.

Подготвил съм стандартния отговор. 

В папка с инициали „ГБ„ от днешното заседание са качени 

проекти № 4051 до ДН МВР – Кюстендил, където съм казал, че няма 

право да гласува, тъй като настоящият му адрес е в страна, която не 

е  член  на  Европейския  съюз  –  Македония.  Приложил  съм 

съответната страница от списъка по т. 6, декларация на лицето по чл. 

33,  списъка,  където  е  отбелязано,  че  е  гласувал.  Записано  е  гр. 

Скопие,  Сърбия.  Поправил съм го,  Република Македония.  Явно е 

станала техническа грешка при печатането. 

Това е предложението ми за отговор, колеги.

Ако  няма  допълнения  и  изменения,  Ви  моля,  госпожо 

председател, да го подложите на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  
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Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против –няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващият  вх.  №  ЕП-09-454  от 

16.07.2015  г.  е  пак  от  Окръжна  прокуратура  –  гр.  Кюстендил, 

Окръжен следствен отдел. Желаят да им предоставим информация 

относно лицето Татяна Димова,  дали фигурира в списъка по т.  6, 

списъка на лицата, гласували повече от един път. Уведомяват ни, че 

от  данните,  с  които  разполагат,  тя  е  с  един  и  същ  постоянен  и 

настоящ  адрес  в  Република  България  –  гр.  Дупница.  Даже  ни  е 

предоставена справка от Окръжен следствен отдел – гр. Кюстендил. 

Също така е извършена справка от администрацията и се установи, 

че  лицето  е  гласувало  само  веднъж  в  Скопие  и  не  фигурира  в 

списъка по т. 6 и списъка на лицата, които са гласували повече от 

веднъж.

Проектът  на  отговор  е  качен  във  вътрешната  мрежа  под 

№ 4052. Моля да го погледнете.

Ако няма забележки или предложения за допълнение, да го 

подложите на гласуване, госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Забравих да отбележа, че към отговора 

съм приложил декларация на лицето и списъка от секцията, в която 

то е гласувало.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов, за следващия Ви доклад.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващото  писмо,  колеги,  е  с  вх. 

№ ЕП-04-02668  от  20.07.2015  г.  Колеги,  установих,  че  за  едно  и 

също  лице  под  различна  форма  са  ни  изпратени  от  Областна 

дирекция  на  МВР  –  Кюстендил,  три  запитвания  с  едно  и  също 

съдържание. Един път е за лицето с ЕГН-то му, един път е само като 

ЕГН, един път е само лицето. 

Така че моля да погледнете отговора. Той е под № 4053 във 

вътрешната мрежа. Уведомявам ги, че това е третото по ред писмо, 

което ни изпращат за едно и също лице.

Прилагам отговора, който сме пратили на първото им писмо 

и  няма  какво  повече  да  допълним  към  настоящия  момент  по 

отношение на тези питания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЕП-09-492  от  17.07.2015  г.,  с  което  е  постъпило  искане  от 

заместник-административния  ръководител  и  заместник  районен 

прокурор на Кюстендилска районна прокуратура до председателя на 

Централната  избирателна  комисия.  Той  първо  обяснява,  че  в 

Районна прокуратура  –  Кюстендил,  за  производство  са  около 300 

досъдебни  производства  във  връзка  с  проведените  избори  на 

25.05.2015  г.  в  Република  Македония  и  „за  нуждите  на 
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разследването  е  необходимо  да  разполагаме  с  оригиналите  на 

избирателните  секции  както  в  Скопие,  така  и  в  секцията  в  гр. 

Битоля.  Това  се  налага  за  изготвяне  на  съдебно-графически 

експертизи на подписите на лицата, упражнили правото си на глас, 

без  да  имат такова.  Също така  желаем да  ни бъдат  предоставени 

декларации  по  чл.  33,  попълвани  от  гласоподавателите.  Моля  за 

съдействие.  След  приключване  същите  ще  ви  бъдат  върнати 

своевременно.“

Отговорът ми е качен във вътрешната мрежа под № 4054 – че 

могат да се запознаят на място с оглед изготвяне на графологична 

експертиза след предварително уговорено време по отношение само 

на лицата, които са гласували, без да имат такова право.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов. 

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото по ред писмо е с вх. № ЕП-

09-496 от 21.07.2015 г. от Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжен 

следствен отдел до Централната избирателна комисия за образуване 

на  дело  срещу  Христо  Михайлов.  Желаят  да  им  изпратим  по 

надлежния  ред  копие  от  Решение  № 374  –  предполагам,  че  това 

списъка  по  т.  6  към  решението  –  съдържащо  данни  за  лицето, 

страниците от избирателните списъци. Първо е написано в секция 

№ 004 в Австрия и къде се съхранява оригиналът на този списък, и 

удостоверение по чл. 40, ако е издавано такова за гласуване на друго 

място  и  всички  други  книжа,  от  които  се  установява  –  обаче  е 
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написано, че лицето Христо Михайлов е упражнил избирателното си 

право неправомерно в Испания. Предполагам, че това е техническа 

грешка,  тъй  като  лицето  –  извадил  съм  всички  необходими 

документи – е гласувало в Австрия, в секция № 004. 

Колеги, проектът за отговор е качен във вътрешната мрежа 

под № 4063. Моля да го погледнете.  Той е стандартният,  че няма 

право да гласува,  тъй като настоящият му адрес е бил в държава, 

която не е член на Европейския съюз. 

Приложен  е  списъкът  по  т.  6  със  съответната  страница, 

декларацията от лицето по чл. 33, списъците, където е гласувало – 

място  Винер  Нойщат  –  Австрия,  както  и  препис-извлеченията  на 

Централната избирателна комисия, с които са назначени членовете 

на съответната секционна избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения отговор.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Последното  писмо,  колеги,  е  с  вх. 

№ ЕП-09-497 от 21.07.2015 г. от Окръжна прокуратура – Хасково, 

Окръжен следствен отдел. Образували и е водено дело срещу лице с 

име Румен Мартинов. Искат да им предоставим заверени копия на 

документите,  въз  основа  на  които  ЦИК-София,  е  установила,  че 

2 580 лица са гласували на проведените на 25 април – е посочено – 

214  г.  за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България, без да имат такова право, а именно списъка по 

т. 6. Така, както желаят, явно искат за всички лица, но е посочено 
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едно  лице.  А  след  като  е  направена  проверка  за  това  лице,  се 

установи, че то не фигурира в списъка по т. 6, а в списъка на лицата, 

които са гласували два пъти.

Така че отговорът е с едно изречение, че лицето не фигурира 

и считам, че не би следвало да им изпращаме исканите от тях други 

документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения отговор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади? 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги  съвсем  накратко  да  ви 

докладвам, че вчера в 11,00 ч. беше проведена среща в Областната 

управа  –  Софийска  област,  на  бул.  „Витоша“  № 6  с  общинските 

администрации,  която  премина  в  конструктивен  дух.  На  срещата 

присъствахме  госпожа  Маргарита  Златарева  –  заместник-

председател на Централната избирателна комисия, госпожа Камелия 

Нейкова и аз. Срещата премина добре. Имаше въпроси, на които ние 

се постарахме да отговорим.

Имаше  предложения,  които  направиха  общинските 

администрации,  които  бяха  по-скоро  организационни.  Един  от 

въпросите, които поставиха, беше как да се тълкува краят на мандата 

на Общинския съвет. В тази връзка ние решихме да докладваме на 

комисията  и  може  би  следва  да  изготвим  едно  писмо  с  отговор, 

което да препратим на абсолютно всички кметове и общини. 
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Така че, ако някой от присъстващите,  има нещо да добави, 

което аз съм изпуснала, да ме допълни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

От участниците някой желае ли думата?

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз само искам да допълня, че 

от  общините  поставиха  въпрос  относно  това,  че  информация  за 

гражданите на друга държава – член на Европейския съюз, които не 

са български граждани, които имат право да гласуват при местни 

избори, информация за тях не се съдържа в база данни „Население“, 

тоест,  в  ГД  „ГРАО“.  Тази  информация  се  намира  в  Дирекция 

„Миграция“.

Имаше представител и на ГД „ГРАО“, и на МВР – Столична 

дирекция – дано правилно съм я запомнила. Доколкото разбрах от 

тях,  такава  информация,  този  масив  от  информация  за  адреса  на 

постоянно-продължително  пребиваване  на  тези  лица  се  съдържа 

действително  в  Дирекция  „Миграция“.  Те  не  предоставят  целия 

масив  на  общините,  но  практика  е,  когато  има  избори,  като  се 

състави избирателен списък,  част II,  от общините ги изпращат на 

Дирекция  „Миграция“,  те  проверяват  тези  обстоятелства  –  дали 

лицата имат право да гласуват съобразно адреса на пребиваване в 

Република България и връщат обратно информация.

В тази връзка просто ви уведомяваме,  че се повдигна този 

въпрос. Да помислим дали трябва Централната избирателна комисия 

да предприеме някакви действия по запитване в МВР, евентуално 

как да продължи практиката.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Искам  само  да  обясня  на 

госпожа Нейкова. В решението за списъците изрично е казано, че 

списъците  по  част  II,  освен  че  се  изпращат  на  Централната 

избирателна комисия, по желание могат да се изпратят за проверка 

на  Министерството  на  правосъдието  и  Министерството  на 
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вътрешните работи. Сега ще ви цитирам члена от Изборния кодекс, 

няма нищо ново в това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  лично  обяснение 

давам думата на госпожа Нейкова.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Искам думата  за  лично обяснение, 

защото ми беше споменато името.

Колеги,  няма нужда на мен някой да ми обяснява.  Понеже 

общините  поставиха  въпроса,  ние  бяхме  длъжни  да  уведомим 

останалите колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  вземайки повод от 

доклада  на  колегата  Грозева,  допълнени  от  колегата  Нейкова,  с 

поставен  примерно  конкретен  въпрос  от  тяхна  проведена  среща, 

считам, че почти всички от колегите участвахме в разяснителната 

кампания или обучителна – както щем да я наречем. Така че за две 

или  три  седмици  членове  на  Централната  избирателна  комисия 

обиколиха  всички  областни  градове,  където  проведоха  срещи  с 

представители на всички общини, смея да твърдя, на територията на 

Република България. Предполагам, че на всеки един от колегите или 

от групата колеги, които са участвали в тази разяснителна кампания, 

са  поставяни  въпроси,  както  от  страна  на  членове  на  общинска 

администрация, областна администрация, граждани и медии, така и 

от други институции. 

Считам,  че  е  наложително  всеки  един  от  групите,  от 

лъчовете,  които  бяха  сформирани,  да  систематизира,  да  обобщи 

въпросите, които са били поставяни на всяка една от групите. Да се 

дадат на госпожа Красимира Манолова или на администрацията и да 

се  направи  следващата  или  по-следващата  седмица,  когато  се 

прецени, едно работно заседание, тъй като наистина имаше разумни 

предложения, които ЦИК може да вземе в своята работа с оглед една 
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превантивна дейност за избягване на проблеми, които са срещнали 

администрациите при предишни избори.

Така че в тази връзка е моето предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря, колега 

Баханов, за това предложение. 

Считам,  че  и  Централната  избирателна  комисия  вече  има 

такава практика, която е добра практика на ЦИК. 

Затова се обръщам към колегите наистина да систематизират 

своите въпроси, които са им поставяни по групи там, където са били. 

Госпожа Манолова в момента е в отпуск, но от понеделник е тук. 

Така че биха могли да й бъдат предоставени на нея и да отделим 

едно заседание, на което да се поставят тези обобщени въпроси, след 

което да си дадем време за размисъл и да решим по тези въпроси по 

какъв  начин  продължаваме  да  действаме,  включително  и  как  по-

активно  и  повече  да  улесним  организационно-техническата 

подготовка на изборите. 

Колеги, имаме ли други доклади за днес? Не виждам.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание на 28 юли 2015 г., вторник, от 

10,30 ч. 

Закривам заседанието.

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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