
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 216

На  30  юли  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК – София, 

и от ОИК – Горна Малина.

Докладват: Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

2. Проект на решение за промяна в ОИК – Неделино.

Докладва: Метин Сюлейман

3. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Метин Сюлейман

4. Проекти на договори с „Информационно обслужване”.

Докладва: Емануил Христов

5. Проекти на отговори до районни прокуратури.

Докладва: Метин Сюлейман

6. Доклади по писма.

Докладват: Камелия Нейкова, Иванка Грозева,

Цветозар Томов, Ерхан Чаушев,

  Метин Сюлейман, Таня Цанева,

  Александър Андреев, Емануил Христов

7. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Метин Сюлейман и Таня Цанева. 



ОТСЪСТВАХА:  Румяна  Сидерова,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  имате  ли  допълнения  към  така  предложения  ви 

дневен ред? Колега Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  точката  доклади  по 

постановления на прокуратури моля да ме включите и мен след 

колегата Сюлейман.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Предлагам  да  разгледаме 

проектите на договори с „Информационно обслужване”,  които 

получихме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го  като 

нова точка четвърта, колега, и ви включвам в доклади по писма.

Колега Цанева?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точката доклади 

по постановления. Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Предлагам  да  включите  точка 

проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на  Общинската 

избирателна комисия – Неделино.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това трябва да е нова 

точка втора, колега. Заповядайте, колега Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, предлагам 

втора  точка  –  проекти  на  отговори  по  писма  до  районни 

управления  на  МВР,  да  отиде  по-назад,  преди  доклади  по 

писма,  защото  мисля,  че  не  съм  само  аз  докладчик  по  тези 

писма и в тази точка да можем всички да докладваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Промених,  колега. 

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно възнаграждение на Общинската 

избирателна комисия – Горна Малина.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви,  колега 

Чаушев, в точката искания за изплащане на възнаграждения.

Други  колеги?  Не  виждам.  Определям  колегата 

Сюлейман да брои.

Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния 

ред  бих  искала  да  ви  информирам,  че  всички  колеги,  които 

отсъстват от днешното заседание, ползват отпуск.

Преминаваме към дневния ред и започваме с точка първа 

–  искане  за  изплащане  на  възнаграждения.  Колега  Грозева, 

заповядайте.

Точка 1. Искания за изплащане на възнаграждения.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  писмо  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Столична  община,  входирано  в 

Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-220  от  28 

юли  2015  г.,  с  което  колегите  искат  да  им  бъде  заплатено 

възнаграждение за едно проведено заседание на 29 юни 2015 г., 
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на което заседание са определили трима души, които следва да 

присъстват  при  отваряне  на  запечатано  помещение  в  район 

„Връбница”.  С  Решение  №  1495-ПВР/МИ  от  23  юни  2015  г. 

Централната  избирателна  комисия  е  разрешила  достъп  до 

запечатаното помещение,  така че ви предлагам да заплатим за 

заседанието  на  29  юни,  на  което  са  присъствали  председател, 

секретар  и  20  члена  от  държавния  бюджет  съгласно  наше 

Решение № 1098 от 2011 г. И също така на лицата, определени 

да  участват  в  разпечатване  на  помещението  (приложен  е  и 

констативен протокол), разпечатването се е състояло на 2 юли 

2015 г., да бъдат изплатени три дежурства на 2 юли 2015 г. на 

същото основание от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  моля  за  вашите  становища,  коментари.  Не  виждам 

желаещи да участват в разискванията.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължаваме  с  втори  докладчик  по  искане  за 

изплащане на възнаграждение. Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-218 

от 28 юли 2015 г. от Общинската избирателна комисия – Горна 

Малина, сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

относно проведено заседание на 29 юни 2015 г. Присъствали са: 

председател, секретар и 8 члена. На заседанието са разглеждали 

сигнал за конфликт на интереси срещу общински съветници и 

са го оставили без разглеждане поради липса на компетентност. 

Предлагам да им изплатим възнаграждение на основание 

чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс от държавния бюджет.

4



Предлагам също така да изплатим дежурство на 26 юни 

2015  г.  на  секретаря,  който  е  подготвил  цялата  документация 

във  връзка  с  това  заседание,  на  основание  чл.  87,  ал.  1  от 

Изборния кодекс във връзка с точка 9 от наше Решение № 1486-

МИ от 2011 г. от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Сюлейман.

Точка 2.  Проект на решение относно промяна в състава 

на ОИК – Неделино.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е качен във вътрешната мрежа под № 1534-ПВР/МИ.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  МИ-10-21/26  май  2015  г.  от 

политическа  партия ГЕРБ ,  в  което  се  съдържа предложение  от 

Николай  Мелемов  –  упълномощен  представител  на  политическа 

партия ГЕРБ  –  Смолян,  за  назначаването  на  Деана  Лариева 

Скечелиева,  Станислав  Иванов  Карамитев,  Росица  Асенова 

Караиванова  и  Венцислав  Весков  Йорданов  за  членове  на 

Общинската избирателна комисия – Неделино, област Смолян, на 

мястото  на  Милен  Сашев  Личев,  Елка  Бориславова  Чандърова, 

Моника  Васкова  Паналова и  Антония Бисерова  Данаилова,  чиито 

пълномощия са прекратени с Решение № 1510-ПВР/МИ от 21 юли 

2015 г. на Централната избирателна комисия.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във 

връзка с чл. 66 от Изборния кодекс – 4 бр.; копия от личните карти – 
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4 бр.  и копия от дипломите за завършено висше образование – 4 

броя.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  МИ-10-39/29.07.2015  г.  от 

политическа  партия ДПС,  в  което  се  съдържа  предложение  от 

Салих  Аршински  –  упълномощен  представител  на  ПП  ДПС  – 

Смолян,  за  назначаването  на  Величко  Боянов  Митев,  Вероника 

Рушкова Халваджиева и Захаринка Младенова Петрова за членове 

на  ОИК  –  Неделино,  област  Смолян,  на  мястото  на  Даниела 

Стоянова  Чафадарова,  Антоанета  Любенова  Миланова  и  Даниел 

Борисов  Каров,  чиито  пълномощия  са  прекратени  с  Решение  № 

1510-ПВР/МИ  от  21  юли  2015  г.  на  Централната  избирателна 

комисия.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във 

връзка с чл. 66 от Изборния кодекс – 3 бр. и копия от дипломите за 

завършено висше образование – 3 бр.

Установяваме, че са налице изискванията на чл. 80 и 81 от 

Изборния кодекс и предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, 

ал. 3 от Изборния кодекс да назначим за заместник-председател на 

ОИК – Неделино, област Смолян, Деана Лариева Скечелиева.

Да  назначим за  член  на  ОИК –  Неделино,  област  Смолян, 

Станислав  Иванов  Карамитев.  Да  назначим  за  член  на  ОИК  – 

Неделино,  област  Смолян,  Росица  Асенова  Караиванова.  Да 

назначим за член на ОИК – Неделино, област Смолян, Венцислав 

Весков Йорданов. Да назначим за член на ОИК – Неделино, област 

Смолян,  Величко  Боянов  Митев.  Да  назначим за  член  на  ОИК – 

Неделино Вероника Рушкова Халваджиева. Да назначим за член на 

ОИК – Неделино Захаринка Младенова Петрова. 

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.

Във  връзка  с  декларациите  искам  само  да  добавя,  че 

декларациите на представителите на политическа партия ГЕРБ 
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са по стария Изборен кодекс, тоест по чл. 16, ал. 2, и съответно 

да изискаме от тях да представят нови актуални декларации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  след  обсъждане  в  оперативен  порядък 

предложението е да отложим за следващото заседание.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния 

ред – доклади по постановления на прокуратури. Пръв сте вие, 

колега Сюлейман, заповядайте.

Точка 3. Доклади по постановления на прокуратури.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Докладвам ви вх. № ЕП-09-518 от 

27  юли  2015  г.  постановлението  за  отказ  да  се  образува 

досъдебно  производство  от  Районна  прокуратура  –  Варна. 

Преписката е образувана по сигнал на Централната избирателна 

комисия.  В  хода  на  проверката  е  установено,  че  лицето 

Денислав  Емилиянов  Карамфилов  е  студент  и  е  гласувал  в 

избирателна секция № 93. Това е един от всички онези случаи, 

в  които  студент  редовно  обучение  гласува  във  Варна,  при 

положение че неговият настоящ адрес е в Република Турция.

От  установената  фактическа  обстановка  прокурорът 

прави заключение,  че няма данни за  извършено престъпление, 

поради  което  отказва  да  образува  досъдебно  производство  и 

прекратява  преписка  №  3959  от  2015  г.  по  описа  на  Районна 

прокуратура – Варна. Моето мнение е да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията, но аз желая. 
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Колеги,  вие  знаете,  че  аз  също  имам  последователна 

позиция,  която  е  във  всички  тези  случаи  да  бъде  обжалвано 

постановлението  за  отказ.  Затова,  колеги,  аз  предлагам  да 

пуснем жалба стандартен образец.

Има ли други предложения? Не виждам.

Първо  се  гласува  предложението,  което  аз  направих. 

Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за - 7 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар Томов,  Емануил Христов,  и  Таня Цанева);  против  –  4 

(Маргарита  Златарева,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин 

Сюлейман).

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Отрицателен  вот.  Считам, 

че едно лице, което е студент редовно обучение в България, не 

може  да  няма  настоящ  адрес,  поради  което  няма  как  то  да  е 

нарушило Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Остава за 

сведение.

Продължаваме със следващ докладчик по постановления 

– заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

ви постановление на Районна прокуратура – Горна Оряховица, 

по  преписка  вх.  №  ЕП-09-508  от  24  юли  2015  г. 

Постановлението  е  за  отказ  да  се  образува  досъдебно 

производство по съответната преписка на Районна прокуратура 

– Горна Оряховица. В случая става въпрос за избирател, който 

не е включен в списъка по т. 6. В тази връзка е изискано наше 

писмо с  допълнителни уточнения и ние сме отговорили с  изх. 

№  ЕП-04-02-718  от  29  май  2015  г.,  че  лицето  не  фигурира  в 

списъка  и  че  има  право  да  гласува  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.

Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

други становища? Не виждам. Остава за сведение.

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Заповядайте, 

колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  с  вх.  № ЕП-09-516 

от  27 юли 2015 г.  сме получили постановление за  отказ  да  се 

образува  досъдебно  производство  на  Районна  прокуратура  – 

Момчилград.  Предлагам  да  остане  за  сведение.  Случаят  е 

следният.  При  проверката  е  установено,  че  избирателят  е  с 

постоянен  адрес  в  гр.  Момчилград  от  15  март  2000  г.  и  с 

настоящ  адрес  в  с.  Птичар,  от  1  август  2007  г.  В  деня  на 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  се  е  явил  в 

секцията си в Момчилград, не е бил в списъка, бил е в списъка 

на заличените лица, попълнил е декларация по чл. 40, ал. 3, че 

няма да гласува на друго място и е упражнил избирателното си 

право.

В хода на проверката се е установило, че липсват данни 

за  извършено  престъпление,  тъй  като  в  случая  лицето  е 

упражнило избирателното си право само веднъж, не е гласувало 

и  в  секцията  си  по  настоящ  адрес.  Затова  ви  го  предлагам  за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам само един въпрос. Става 

ли ясно защо е било в списъка на заличените лица?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

становища,  освен  предложението?  Не  виждам.  Остава  за 

сведение.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  колегата  Томов. 

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  аз  имам 

разпределени  три  постановления  за  отказ  за  образуване  на 
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досъдебно  производство.  Първият  е  с  вх.  №  ЕП-09-505  от  24 

юли  2015  г.,  издаден  от  Светлана  Ризова,  заместник-районен 

прокурор при Районна прокуратура – Кюстендил, по преписка с 

вх.  №  790  от  2015  г.  Преписката  е  образувана  по  жалба  от 

Централната  избирателна  комисия  срещу лицето  Ацо Ангелов 

Кръстевски.  В  резултат  на  проверката  е  установено,  че 

господин  Ацо  Кръстевски  има  адресна  регистрация  по 

постоянен  и  настоящ  адрес  в  гр.  Кюстендил  и  въз  основа  на 

извода,  че  отговаря  на  изискванията,  за  да  има  избирателни 

права  при  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май. Прокуратурата е преценила, че 

липсват данни за извършено престъпление от общ характер и е 

отказала да образува наказателно производство.

Предлагам  да  го  оставим  за  сведение.  В  случая  от 

проверката излиза, че лицето е имало избирателни права в това 

време.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, не 

виждам коментари и противни становища. Остава за сведение.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Вторият  случай  е  идентичен  и  е 

също от Районна прокуратура гр. Кюстендил. Постановлението 

е с вх. № ЕП-09-506 от 24 юли 2015 г. по преписка № 1296 от 

2015 г.  по  описа на  Районна прокуратура –  Кюстендил.  Става 

дума за  лицето  Зоран Димитровски.  Установено  е,  че  той има 

адресна  регистрация  по  постоянен  и  настоящ  адрес  в  гр. 

Кюстендил и поради това че има право да гласува на изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република България, 

прокуратурата е спряла производството.

Предложението ми е също да го оставим за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  искам  да  попитам  лицето 

фигурира ли в списъка по т. 6?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Това  означава,  че  е  гласувало в 

нарушение на закона.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Той  гласува  в  Скопие,  но  има 

постоянен адрес и настоящ адрес в Кюстендил. От тази гледна 

точка би следвало да има право да участва в изборите.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А защо е в списъка по т. 6?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм правил тази проверка.  Ако 

Комисията прецени, ще направя проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато  се 

извърши  допълнителна  проверка  на  преписката  е  необходимо 

да  установим  дали  са  разисквани  и  е  установено  и  описано  в 

мотивите  към  постановлението,  че  съответното  лице  е  имало 

избирателни права,  а  именно че  е  имало постоянен и настоящ 

адрес  на  територията  на  Република  България,  включително  с 

изискването  за  уседналост  за  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  а  именно 

тримесечен срок постоянен и настоящ адрес на територията на 

Република  България,  тримесечен  срок  преди  произвеждане  на 

изборите.

Колеги, направи се справката. Остава за сведение.

Продължете, колега Томов, със следващия ви доклад.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Третото постановление за отказ за 

образуване на наказателно производство е издадено от Калоян 

Димитров,  районен  прокурор  при  Районна  прокуратура  – 

Асеновград. То е заведено при нас с вх. № ЕП-09-507 от 24 юли 

2015 г. Преписката е с № 533 от 2015 г. на Районна прокуратура 

–  Асеновград.  В  случая  става  дума  за  лицето  Радослава 

Георгиева  Станчева,  която  е  български  гражданин,  но  е 

работила в Съединените щати и пребивава там. Тя е била извън 

кръга на лицата, визирани в чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс и 

поради  това  е  била  включена  в  списъка  на  заличените  лица  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.  Приложено  е  заверено  копие  на  основния 
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избирателен  списък,  Част  първа.  В  изборния  ден  обаче  тя  е 

изявила  желание да  гласува  в  секция  № 26,  гр.  Асеновград,  и 

членовете  на  комисията  са  й  разрешили  да  гласува  и  са  я 

дописали  в  списъка.  На  това  основание  прокуратурата 

прекратява наказателното производство.

Моето становище, но се надявам, че по-опитните юристи 

в  Комисията  ще  ми  кажат  дали  бъркам.  В  случая  има  явно 

нарушение  на  Изборния  кодекс,  лицето  е  гласувало 

неправомерно. И от тази гледна точка предлагам да обжалваме 

това постановление на прокуратурата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Със  стандартния 

текст на жалба в такива случаи.

Колеги, чухте предложението. Коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за - 9 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Таня  Цанева);  против  –  2  (Ерхан  Чаушев,  Метин 

Сюлейман).

Заповядайте за отрицателен вот, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това че  има нарушение,  не значи че 

има  престъпление.  В  случая  се  касае  за  престъпление. 

Прокурорът  тъкмо  затова  се  е  позовал,  че  всъщност  няма 

умисъл  от  страна  на  въпросния  деец,  поради  което  няма 

престъпление,  поради  което  е  законосъобразно  в  крайния  си 

извод въпросното постановление.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

писмо  с  вх.  №  ЕП-09-520  от  27  юли  2015  г.  от  Окръжна 

прокуратура – Кърджали, с което ни уведомяват и ни изпращат 
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за  сведение  постановление  за  отмяна  на  отказ  да  се  образува 

досъдебно  производство  от  Районна  прокуратура  –  Ардино. 

Предлагам ви да приемем постановлението за сведение.

Следващото писмо е с вх. № ЕП-09-519 също от Окръжна 

прокуратура  –  Кърджали,  с  което  Окръжната  прокуратура  ни 

уведомява,  че  със  свое  постановление  е  отменила 

постановление  на  Районна  прокуратура  –  Ардино  от  2  юли 

2015 г.  за  отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  по 

входяща  преписка  №  143  от  2015  г.  и  връща  съответната 

преписка  на  Районна  прокуратура  –  Ардино.  Също  ви  я 

докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред,  а 

именно проекти на договори. Заповядайте, колега Христов.

Точка  4.  Проекти  на  договори  с  „Информационно 

обслужване”.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  както 

знаете,  преди  два  дни  се  срещнахме  с  ръководството  на 

„Информационно  обслужване”  във  връзка  с  проектите  за 

договори,  които  ни  бяха  представили  преди  повече  от  един 

месец  и  във  връзка  със  становищата,  които  искахме  от  IT 

специалисти  от  Народното  събрание.  В  тази  връзка,  тъй  като 

повечето от вас присъстваха на тази среща, се договорихме да 

бъдат доуточнени нещата поне относно предмета на дейността, 

тъй като се оставаше с впечатление, че част от договорите имат 

общо взето еднакви предмети на дейност,  макар че се отнасят 

за различни неща, тъй като се използваха термини, които бяха 

обобщаващи  и  не  поясняваха  конкретно  това,  което  трябваше 

да  се  извърши.  В  тази  връзка  помолихме  „Информационно 

обслужване”  до  вчера  да  ни  представи  изменение  в  тези 

договори, като уточни нещата.
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Във вътрешната мрежа са качени проектите за договори с 

уточнените  вече  неща,  които  бяхме  поставили  на  тази  среща. 

Ще  ви  помоля  да  се  запознаете,  за  да  можем  на  следващото 

заседание,  евентуално  във  вторник,  да  вземем  окончателно 

решение и да  сключим договорите,  тъй като знаете,  че  срокът 

на договорите изтече и сега сме малко на автопилот. Но все пак 

се иска време за запознаване, затова ви моля всеки от вас да се 

запознае. Аз съм ги чел веднъж и съм се запознал, но искам по-

подробно  да  ги  разгледам,  предполагам  и  вие  ще  намерите 

време,  за  да  можем  във  вторник  вече  конкретно  да  вземем 

решение. Това е моето предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов.  Присъединявам  се  към  предложението.  Колеги,  тази 

сутрин  го  разпределих  и  на  колегата  Христов,  тъй  като  е 

постъпило снощи. От първия ми прочит видях, че по отношение 

и на трите договора има спецификация на предмета. Въпросът е 

ние да  го прочетем внимателно и от юридическа гледна точка 

да  видим  става  ли  ни  ясно  какъв  е  предметът  на  договора, 

достатъчно  прецизно  ли  е  изписан,  за  да  можем  във  вторник, 

ако имаме някакви корекции, да ги предложим и да гласуваме 

договорите.

Колеги,  възражения  срещу  отлагане?  Не  виждам. 

Отлагаме го за вторник.

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред  – 

проекти на отговори до районни управления на МВР.

Започваме  с  колегата  Нейкова,  като  ще  я  помоля  да 

докладва  и  тези  писма,  и  другите  си  писма  и  след  това 

останалите  докладчици  да  направят  същото.  Заповядайте, 

колега ней.

Точка 5. Проекти на отговори до районни управления на 

МВР.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  ще  ви 

докладвам  няколко  писма  по  запитвания  на  Районно 

управление на МВР – Петрич. Писмата са еднотипни. Качени са 

във вътрешната мрежа.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  № ЕП-04-02-1068  от  28  юли 

2015  г.  Изпратено  ни  е  запитване  от  Районно  управление  – 

Петрич,  във връзка  с  преписка № 1067 от 2015 г.  по описа на 

Районна  прокуратура  гр.  Петрич.  За  нуждите  на  проверката 

искат  информация  относно  избирателния  списък,  в  който  е 

вписано,  и  секционната  избирателна  комисия,  в  която  е 

гласувало  лицето  Оливер  Петров  на  проведените  избори  за 

членове на Европейския парламент от Република България; кои 

лица са участвали в състава на избирателната комисия, където е 

гласувало  лицето;  и  искат  да  предоставим  оригинал  на 

избирателния списък, в който е вписано лицето Оливер Петров 

и  документите,  въз  основа  на  които  лицето  е  било  вписано  в 

списъка.

Подготвила  съм  проект  на  отговор,  който  е  във 

вътрешната мрежа: „Въз основа на протоколно решение на ЦИК 

от  30  юли  изпращаме  заверено  копие  от  страниците  на 

формуляра на списъка за гласуване извън страната в секцията, в 

която  лицето  е  гласувало  в  Република  Македония,  заверено 

копие от декларация по чл. 33, ал. 2 и копие от списъка по т. 6 

към наше Решение 374-ЕП от 15 май 2014 г.”

Поясняваме  в  коя  избирателна  секция  е  гласувало 

лицето,  състава  на  секционната  избирателна  комисия, 

назначена  с  наше  Решение  №  337,  изпращаме  препис-

извлечение  от  това  решение  и  казваме,  че  не  можем  да 

изпратим  оригиналите  на  цитираните  по-горе  документи,  тъй 

като  същите  се  съхраняват  заедно  с  бюлетините  и  другите 

изборни  книжа  в  Централната  избирателна  комисия,  тъй  като 

лицето е гласувало извън страната, и в случай на необходимост 

ще  бъдат  предоставени  условия  за  работа  с  оригиналните 
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документи  в  сградата  на  Централната  избирателна  комисия 

след предварителна уговорка на посочен телефон.

Колеги, другите писма: с вх. № ЕП-04-02-1067 от 28 юли 

2015 г. относно лицето Тони Минов, вх. № ЕП-04-02-1066 от 28 

юли 2015 г. относно лицето Ванчо Ангов, и писмо с вх. № ЕП-

04-02-1065 от 28 юли 2015 г. относно лицето Трайчо Митров са 

с  абсолютно  идентично  съдържание,  както  и  проектите  за 

отговор.  Затова  ви  предлагам  да  ги  гласуваме  заедно,  ако 

нямате други допълнения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направените предложения, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължете, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх.  № МИ-20-5  от  24  юли  2015  г.,  получено  по  електронната 

поща  на  Централната  избирателна  комисия,  от  в.  „Трета 

възраст”.  Може  би  са  обобщили  въпроси,  които  читатели  са 

отправили  към  вестника.  Писмото  е  качено  във  вътрешната 

мрежа.

Аз  съм  подготвила  проект  на  отговор  с  №  4084  във 

вътрешната  мрежа  в  поредността  на  зададените  въпроси,  като 

съм се старала да се придържам точно към запитването. Понеже 

има въпроси,  които са зададени отделно,  но са  в един и същи 

смисъл, съм отговорила само веднъж.

Ще ви помоля да обърнете внимание на т. 11, защото не 

бях  много  сигурна,  дали  точно  по  този  начин  трябва  да  е 

отговорът.  Запитването  е:  „Мажоритарният  избор  за  кмет  и 

пропорционалният  за  общински  съветници,  а  сега  и 
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провеждането  на  референдум няма  ли да  направи  тези  избори 

по-сложни от останалите и къде може да се объркаме?”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

виждам, че сте се запознали.

Който  е  съгласен  с  така  изготвения  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх.  № МИ-06-41 от 27 юли 2015 г.,  получено по електронната 

поща  на  Централната  избирателна  комисия  от  община 

Костинброд относно даване на разяснение по прилагането на § 

17,  ал.  1  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби  на 

Изборния кодекс.

Подготвила  съм  писмо,  с  което  изпращаме  запитването 

по  компетентност  до  министъра  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството  с  копие  до  администрацията  на 

Министерския съвет и община Костинброд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  за  сведение 

писма  с  вх.  №  МИ-04-03-15  от  28  юли  2015  г.,  което  ни  е 

изпратено за сведение от заместник-министър на регионалното 

развитие и благоустройството във връзка с прилагане на § 17 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс по 

повод запитване от кмета на община Трън; писмо с вх. № МИ-
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04-03-14 от 28 юли 2015 г.,  изпратено до секретаря на община 

Дряново във връзка с тяхно запитване.

Докладвам  ви  ги  за  сведение  и  предлагам,  ако  не  сме 

обособили  такава  папка  в  деловодството  във  връзка  с  тези 

указания по прилагане на § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби  на  Изборния  кодекс,  да  го  направим  и  всички 

такива  писма,  които  се  получават  в  тази  връзка,  да  бъдат 

класирани  там,  за  да  може  всички  членове  на  Централната 

избирателна комисия да се запознават с тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  надявам  се,  сте  съгласни  с  така  направеното 

предложение.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Госпожо Нейкова, моля да ви прекъсна, защото има още 

едно  писмо  с  вх.  №  МИ-05-45  от  30  юли  2015  г.,  получено 

преди  малко  от  Областна  администрация  –  София област,  със 

същите  данни.  Колеги,  по  същия  начин  ще  го  предоставя  за 

класиране в съответната папка в деловодството. 

Моля, колега, продължете.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх.  № МИ-05-44 от 27 юли 2015 г.  от областния управител на 

област София, с което ни изпраща заповед № РД-15-134 от юли 

2015  г.  на  областния  управител  на  област  София,  за 

назначаване  на  технически  екип  за  координация  на 

организационно-техническата  подготовка  на  изборите  за 

общински съветници  и  кметове  през  2015  г.  за  област  София. 

Докладвам за сведение. Ще бъде класирано в обособен класьор 

в деловодството съгласно резолюцията на председателя.
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Докладвам  ви  и  последното  писмо,  което  ми  е 

разпределено, получено по електронната поща с вх. № МР-06-3 

от  29  юли  2015  г.  от  община  Стрелча  относно  заявление  за 

достъп  до  обществена  информация.  Колеги,  това  е  по  повод 

докладваното  от  колегата  Солакова  писмо,  което  препратихме 

на  общините  във  връзка  с  едно  запитване  на  господин  Илиян 

Илиев, с което иска достъп до информация, и община Стрелча, 

област Пазарджик, са го изпратили до Централната избирателна 

комисия. Затова аз ви предлагам да го препратим на заявителя 

във  връзка  с  неговото  искане  и  ще  подготвя  писмо  в  този 

смисъл.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  по 

доклади по писма – колегата Томов. Заповядайте, колега Томов.

Точка 6. Доклади по писма.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря.  На  предното  заседание 

докладвах за сведение писмо, получено от госпожа Теменужка 

Любенова,  председател  на  Областния  съвет  по  наркотични 

вещества – Благоевград. То е адресирано до Министерството на 

здравеопазването,  до  д-р  Петър  Москов,  министър  на 

здравеопазването,  и  до  председателя  на  Централната 

избирателна комисия госпожа Ивилина Алексиева.

Текстът  на  писмото  е  качен  във  вътрешната  мрежа.  В 

него  се  отправя  призив  към  тези  две  институции  да 
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предприемат  адекватни мерки,  за  да  не  се  допуска нарушение 

на чл. 70 от Закона за контрол над наркотичните вещества.

Предложил  съм  и  кратък  отговор  на  това  писмо,  който 

също трябва да е качен във вътрешната мрежа. Аз се колебаех и 

го  предлагах  за  обсъждане.  Призовават  ни  да  спазваме 

законодателството. Смисълът на отговора е, че ние винаги сме 

спазвали законодателството. Нека Комисията реши дали да има 

отговор  или  да  няма  отговор,  аз  мога  да  се  съглася  да  няма 

отговор, защото нищо по същество не се иска от нас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Андреев 

иска да предложи нещо.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам  към  момента 

това писмо да остане за сведение, а то да бъде взето предвид от 

групата по разяснителната кампания, която подготвя решението 

за  предизборна  кампания  и  евентуално  в  рамките  на  нашето 

принципно решение, да бъде взето предвид това писмо и да се 

види дали е  възможно да  бъде  включен някакъв  текст  с  оглед 

спазването на правилата за добрите нрави в тази насока.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, колега.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колега  Андреев,  аз  мисля,  че  ние 

естествено  трябва  да  санкционираме  всяко  нарушение  на 

българското  законодателство  по  време  на  кампания,  но 

въпросът за вредата от марихуаната е въпрос на обществени и 

политически спорове,  не е работа на Централната избирателна 

комисия  да  слага  акцент  върху  едно  нарушение  за  сметка  на 

друго. Ние сме длъжни съгласно действащото законодателство 

да  не  разрешаваме  използването  на  пропаганда, 

пропагандираща  марихуана.  И  аз  си  спомням,  че  на  предните 

избори  ние  санкционирахме  една  партия,  която  си  го  беше 

позволила.  Но  аз  лично  не  съм  съгласен  с  това  да  слагаме 

специален  акцент  върху  този  тип  нарушения  в  предизборната 

кампания. Мисля, че не бива да го правим. Благодаря.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това беше 

реплика.  Ще  ползвате  ли  дуплика,  колега  Андреев?  Няма  да 

ползвате.

Колеги,  има  две  предложения.  Тъй като  предложението 

на колегата Андреев да го имаме предвид при принципното ни 

решение аз го разбирам като мисъл и за тези случаи, свързани с 

други закони, така че няма какво да подлагам на гласуване.

Другото е  колебание дали да се изпрати отговор или да 

остане  за  сведение.  Струва  ми  се,  че  постигаме  съгласие  да 

остане за сведение, но тъй като има две предложения, аз ще ги 

подложа на гласуване.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  съм  съгласен  да  оттегля 

предложението си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Остава  за  сведение, 

колеги.

Продължаваме със следващ доклад.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Би  трябвало  да  докладвам  едно 

лично писмо, което ми е разпределено, с вх. № ЦИК-00-563 от 

госпожа Ружа Смилова от Центъра за либерални стратегии и е 

всъщност покана към мен за участие в един проект на Центъра 

за  либерални  стратегии,  озаглавен  „Насърчаване 

независимостта  и  доверието  в  институциите  на  либералната 

демокрация”, по който искат да им дам интервю, да им вземат 

мнението по поредица въпроси, приложени към документа. Тъй 

като  госпожа  Смилова  ме  беше  поканила  и  във  фейсбук  и 

влязохме в контакт, аз разбрах, че тя е адресирала това писмо и 

то затова е  и заведено на общия имейл на ЦИК, тъй като не е 

знаела мой друг имейл.

Докладвам го за сведение. Ако има въпроси към мен във 

връзка с това участие, ще отговоря на тях, разбира се.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега 

Томов, да допълня. Всъщност вие сте адресиран лично, както и 

колегата  Мусорлиева е  адресирана  лично,  за  да  отговорите  на 
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въпроси,  свързани  с  гражданско  участие  и  други  теми,  но  и 

специално с работата на Централната избирателна комисия. Вие 

сте  подбрани  на  някакъв  принцип,  по  който  тази  организация 

подбира,  тоест  не  сте  в  лично качество  като граждани,  а  като 

такива, които ще работят за Централната избирателна комисия. 

Допълвам доклада ви. Иначе считам, че той е за сведение.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Остава  ми  изборът  дали  да  дам 

интервю,  което да  е  анонимно,  или в  лично качество.  От тази 

гледна  точка  аз  лично  смятам,  че  тук  името  няма  значение, 

важно за  проекта  е  да  се  разберат  мненията  на  различни хора 

във връзка с дейността на либералните институции в България.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точно  така. 

Включително  и  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия.  Мисля,  че  след  като  допълнихме  и  аз,  и  вие 

ситуацията стана ясна на колегите.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

писма от районни следствени служби и районни управления на 

МВР.

Започвам с две от Хасково. Първото е с вх. № ЕП-09-510 

от  24  юли  2015  г.,  с  което  от  следствения  отдел  ни  искат 

документи по следствено дело за проверка за престъпление по 

чл. 168 на едно лице. Искат се Решение № 374, страницата по т. 

6  от  Решение  №  374,  на  която  присъства  лицето,  съответно 

избирателният  списък,  в  който  фигурира  подпис  на  лицето, 

декларацията за гласуване, състава на секционната избирателна 

комисия,  където  е  гласувало  лицето  в  Хага,  Нидерландия. 

Освен  това  характерното  за  това  писмо  е,  че  ни  се  иска  и 

удостоверение  за  гласуване  на  друго  място  и  заявленията 

декларации по чл. 16, ал. 1, по които аз съм взел отношение в 

последните два абзаца, като съм уточнил за какво става въпрос 

в  тези  удостоверения  и  че  в  случая  тези  удостоверения  не  са 
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необходими  за  изследване  на  данните  за  престъпление  по  чл. 

168, ал. 1 от Наказателния кодекс. Текстът е налице, може да го 

видите.  Уточняваме  за  какво  става  въпрос  и  изпращаме 

исканите документи.

Втората преписка е с вх. № ЕП-09-511 от 24 юли 2015 г. 

за  едно  друго  лице  пак  от  Окръжна  прокуратура  –  Хасково. 

Искат  се  същите  документи  за  лицето,  гласувало  в  Испания. 

Изпращаме  абсолютно  същите  документи  със  същите 

уточнения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

който е съгласен с така направените две предложения, моля да 

гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължете, колега.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  от  Районно  управление на  МВР  – 

Петрич, имаме четири писма. В три става въпрос за  гласуване на 

граждани в Македония, които ще докладвам ан блок, а едното е за 

гласуване на територията на Република България, което ще бъде в 

друг тип писмо.

Докладвам  вх.  №  ЕП-04-02-1072  от  28  юли  2015  г.  от 

Районно  управление  –  Петрич.  Изискват  ни  се  документи  за 

лице,  гласувало  в  Македония.  Става  въпрос  за  списъка, 

декларацията  и  състава  на  секционната  избирателна  комисия. 

Аз предлагам да ги изпратим на Районно управление – Петрич. 

Те са идентични с това, което докладва и госпожа Нейкова.

Вх.  №  ЕП-04-02-1069  от  28  юли  2015  г.  –  също  за 

гражданин, гласувал в Македония.

И  вх.  №  ЕП-04-02-1071  от  28  юл4  2015  г.  –  също  за 

Македония.  Искат  се  същите  документи.  Предлагам  да  се 

изпратят на Районно управление на МВР – Петрич.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам  ан  блок  на  гласуване  трите  писма.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и последното  от  Районно 

управление  на  МВР  –  Петрич,  с  което  се  иска  също  да  се 

изпратят документи по преписка за гражданин, който в случая е 

гласувал  в  гр.  Разлог.  Предлагам  ви  да  изпратим  писмо,  че 

доколкото  има  данни,  че  гражданинът  е  гласувал  на 

територията на Република България, то всички изборни книжа, 

включително избирателни списъци, данни относно членовете на 

секционната  избирателна  комисия  и  др.  се  съхраняват  в 

помещения,  определени със заповед на областния управител и 

насочваме  да  поискат  оттам  въпросната  информация. 

Преписката е с вх. № ЕП-04-02-1070 от 28 юли 2015 г.

Предлагам да се гласува.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

който е съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  И  едно  за  сведение.  На  предното 

заседание  ви  докладвах  текст  на  писмо  до  Обсерватория  за 

политически изследвания. Господин Лоренцо Чики ни изпраща 

благодарствено  писмо.  Казва,  че  изпратената  информация  е 

изключително полезна за техния доклад и ни благодари.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Сюлейман. 

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви три еднотипни писма от  Районно управление на 

МВР  –  Исперих.  Постъпили  са  в  Централната  избирателна 

комисия с входящи номера вх. № ЕП-04-02-1060, вх. № ЕП-04-

02-1061  и  вх.  №  ЕП-04-02-1062  от  24  юли  2015  г.  Те  са  във 

връзка  с  образувани  досъдебни  производства,  съответно  с 

номера  275,  131  и  133  от  2015  г.  по  описа  на  Районно 

управление на МВР – Исперих, срещу лицата Себайдин Сабрие 

Таксинов,  Зафер  Фикрет  Юмер  и  Давид  Мартинов  Наумов. 

Информацията,  която  искат  от  нас,  е  еднотипна,  както  казах, 

става  дума  за  оригинала  на  избирателния  списък  на 

произведените  на  25  май  2014  г.  избори  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  съответно 

секция № 11 в Белгия,  секция № 7 в Белгия и секция № 134 в 

гр. Истанбул, Република Турция.

Отговорите,  които съм подготвил,  са еднотипни,  качени 

са  във  вътрешната  мрежа,  с  номера  4074,  4075  и  4076. 

Предлагам,  ако  нямате  предложения  за  прецизиране  на 

текстовете, да ги гласуваме ан блок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам ан блок на гласуване тези три отговора 

на три еднотипни писма. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължете, колега.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Продължавам с  други две  писма 

от Шесто районно управление на СДВР. Първото е с вх. № ЕП-
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04-02-1028 от 21 юли 2015 г. То е във връзка с разследване по 

досъдебно производство ЗМ-15-110/2015 г.  по описа на Шесто 

районно  управление  на  СДВР  по  прокурорска  преписка  № 

17622 от 2015 г. по описа на Софийска районна прокуратура. С 

това  писмо  ни  питат  в  коя  секционна  избирателна  комисия  е 

гласувало лицето Васил Сашков Николов в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, произведени 

на 15 май 2014 г., както и кои са членовете на тази избирателна 

комисия. Също така ни молят да им разясним смисъла на т. 6 от 

Решение  №  374-ЕП  от  15  май  2014  г.  на  Централната 

избирателна комисия.

Във  връзка  с  това  писмо  съм  подготвил  проект  на 

отговор  №  4093,  с  който  отговаряме,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  разполага  с  информация  в  коя 

секционна  избирателна  комисия  е  гласувало  лицето  Васил 

Сашков Николов. Също така посочвам, че лицето не фигурира в 

списъка по т. 6 към Решение № 374. И уточнявам, че в списъка 

по т.  6  към Решение № 374 от  15 май 2014 г.  на Централната 

избирателна  комисия  са  посочени  лицата,  гласували  в 

нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам,  колеги,  със 

следващото писмо от Шесто районно управление на СДВР. То е 

с  вх.  №  ЕП-04-02-1063  от  24  юли  2015  г.  и  е  във  връзка  с 

разследване  по  досъдебно  производство  ЗМ-15-144/2015  г.  и 

прокурорска  преписка  № 12202/2015 г.  по  описа  на  Софийска 
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районна  прокуратура.  С  това  писмо  искат  от  нас  да  им 

предоставим заверени копия от стр. 36 от избирателния списък 

на  секционната  избирателна  комисия  в  София-град,  район 

„Красно  село”,  секция  № 35.  И  така  нататък,  и  така  нататък. 

Искат  информация  за  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия и искат от нас да им опишем процедурата за гласуване 

на  длъжностните  лица,  които  са  ангажирани  и  участващи  в 

изборите, проведени на 25 май 2014 г.

Във връзка с това писмо е следващото поред като проект 

на  писмо  във  вътрешната  мрежа  №  4094.  Отговарям  им,  че 

избирателните  списъци  относно  данните  за  членовете  на 

секционните избирателни комисии се съхраняват в помещения, 

които са  определени със  заповед на областния управител и да 

отправят своя въпрос към съответната областна администрация. 

Също  така  буквално  съм  възпроизвел  текста  на  чл.  33  от 

Изборния  кодекс  във  връзка  с  лицата,  които  са  заети  в 

произвеждането  на  изборите,  като  по  този  начин  всъщност 

описвам  процедурата  за  гласуването  на  длъжностните  лица, 

които  са  ангажирани  в  изборите  в  изборния  ден.  Накрая 

отговарям,  че  отварянето  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват  избирателните  списъци,  следва  да  се  извърши  от 

съответната  администрация  при  условията  на  т.  17  и  т.  18  от 

Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Следващото  писмо,  колеги,  е  от 

Районно управление на  МВР – Горна Оряховица,  с  вх.  № ЕП-

04-02-376  от  27  юли  2015  г.  На  това  писмо  ние  веднъж  сме 
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отговаряли и затова моят проект на отговор, колеги, е № 4092, 

като  изпращаме  копие  от  отговора,  с  който  веднъж  сме 

отговорили на това запитване. То е с наш изх. № ЕП-04-02-718 

от 29 май 2015 г. Към това писмо прилагаме и всички заверени 

копия от документи. 

Само да припомня за какво става дума. Става дума пак за 

един пакет  от  документи,  които изпратихме за  15 справки,  по 

които  трябваше  да  се  направят  проверки  за  лица,  които  са 

гласували  в  нарушение  на  изборните  правила  на  изборите, 

проведени на 25 май 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с вх.  № ЕП-09-515 

от  27  юли  2015  г.  Това  е  писмо  от  Окръжна  прокуратура  – 

Сливен,  Окръжен  следствен  отдел.  Ние  веднъж  сме  им 

отговорили,  но  те  искат  допълнително  да  им  представим 

протокола  от  секционната  избирателна  комисия  на  секцията  в 

Кишинев, № 116, както и да им посочим имената на членовете 

на секционната избирателна комисия.

Във  връзка  с  това  съм  подготвил  проект  на  отговор  № 

4091.  Прилагаме  към  нашето  писмо  заверено  копие  от 

протокола  на  съответната  секционна  избирателна  комисия  и 

препис  от  решението,  с  което  сме  назначили  състава  на 

секционната избирателна комисия в Кишинев, Молдова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с вх.  № ЕП-09-513 

от  24  юли  2015  г.  Това  е  писмо  от  Окръжна  прокуратура  – 

Хасково,  Окръжен  следствен  отдел.  Обръщат  се  към  нас  във 

връзка с разследване по досъдебно производство № 64 от 2015 

г.  по описа на Окръжна следствена служба – Хасково,  което е 

образувано  срещу  Митко  Христов  Юриев.  Искат  от  нас  да 

представим  избирателните  списъци  в  секцията,  в  която  е 

гласувал, също така дали са издавани удостоверения по чл. 40, 

ал. 1 от Изборния кодекс.

Във  връзка  с  всички  тези  въпроси,  които  са  зададени  в 

писмото, съм подготвил проект на отговор № 4089. Приложени са 

всички документи след направената справка.

В хода на тази проверка ми направи впечатление един много 

интересен  случай,  който  искам да  обсъдя  с  вас  и  занапред  да  го 

използваме. Става дума за следното, колеги. Митко Христов Юриев 

е подал заявление, че желае да гласува в секцията в Антверпен и 

това  заявление  е  потвърдено.  В  същото  време  обаче  (аз  съм 

коментирал  това  и  с  колегата  Александър  Станев  от 

„Информационно обслужване”), след като това лице няма настоящ 

адрес  в  България,  тази  система  и  база  данни  трябва  да  бъде  по 

някакъв начин в координация. Не може едно лице, на което е прието 

заявлението да гласува, тъй като към същия момент той не отговаря 

на изискването за уседналост, тогава още това заявление не трябва 

да бъде потвърждавано, трябва да бъде отхвърлено. И в съответната 

секция в  изборния ден Митко Христов Юриев отива и си гласува. 

Впоследствие от проверката, която е направена от ГД „ГРАО”, той 

фигурира  в  списъка,  че  неговият  настоящ  адрес  е  в  Република 

Турция. Именно затова излиза, че той е гласувал в  нарушение на 

изборните  правила.  Това  е  за  нас  важна  въпросителна,  която 
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ние  трябва  да  имаме  предвид  при  изготвянето  както  на 

образците на изборни книжа – аз  тогава имах една идея всеки 

един,  който  е  подал  заявление  и  независимо  от  това  дали  е 

прието или не това заявление, той да получава отговор от нас, 

ако е прието, както и ако не е прието, на какво основание то не 

е прието.

Това  е  само  за  информация  на  колегите.  Предлагам  да 

гласуваме проекта на писмо, както съм го подготвил.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  нека  първо  да  гласуваме  писмото.  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  със  следващото 

писмо от Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжен следствен 

отдел.  Входящият номер е вх.  № ЕП-09-517 от 27 юли 2015 г. 

Писмото  е  във  връзка  с  произвеждащо  се  разследване  по 

досъдебно производство № 66 от 2015 г. по описа на Окръжен 

следствен отдел при Окръжна прокуратура – Хасково, което се 

води  срещу  лицето  Юсеин  Исмаил  Шакир.  Във  връзка  с  това 

писмо  сме  направили  проверка  и  след  направената  проверка, 

колеги, съм подготвил проект на отговор № 4090. Предлагам ви 

да  гласуваме  писмото,  така  както  съм  го  подготвил.  То  не  се 

различава  от  всички  досега  във  връзка  с  лицата,  които  са 

гласували  в  нарушение  на  изборните  правила,  тъй  като 

неговият  настоящ  адрес  е  в  държава,  която  не  е  членка  на 

Европейския съюз.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  
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Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Докладвам ви, колеги, вх. № ЕП-

14-17  от  29  юли  2015  г.  Това  е  писмо  от  кмета  на  община 

Тервел – Живко Георгиев. С това писмо той се обръща към нас 

с искане за тълкуване на точки 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 

8 май 2014 г.,  тъй като в община Тервел е  постъпило писмо с 

вх.  № 44-20-00-69-37  от  17  юли  2015  г.  от  Четвърто  районно 

управление  на  МВР  –  Варна,  с  искане  за  предоставяне  на 

избирателния  списък  от  секция  №  11  в  с.  Божан,  община 

Тервел,  на  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България.  Искат  от  нас  да  дадем 

становище,  спазвайки  инструкциите  на  т.  17,  следва  ли  да 

разпечатат  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа.  По-нататък  искат  да  дадем  тълкуване  на  т.  18  и  по-

конкретно  редно  ли  е  изнасянето  и  предоставянето  на 

избирателния  списък  в  оригинал  на  съответната  секционна 

избирателна  комисия.  Молят  ни  да  им  посочим  конкретните 

стъпки за действие от тяхна страна.

Във  връзка  с  това  запитване  съм  подготвил  проект  на 

отговор  №  4095.  В  началото  на  отговора  съм  възпроизвел 

текстовете  на  точки  17  и  18  и  по-нататък  конкретно  им 

отговарям,  че  основанието  за  отварянето  на  запечатаното 

помещение е  самото досъдебно производство.  В случая това  е 

№ 248 по описа на Областна дирекция на МВР – Варна, като на 

разследващите  полицаи  следва  да  предоставят  само  заверени 

копия  от  избирателния  списък  и  другите  изборни  книжа  и 

материали, които са необходими за нуждите на разследването. 

С  оригиналния  списък  може  да  разполага  вещото  лице,  ако 

такова  бъде  назначено  по  горепосочено  досъдебно 

производство по Областна дирекция на МВР – Варна, като при 

отварянето  на  помещението  е  необходимо  да  спазват  реда  и 
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условията и да съставят съответните документи съгласно точки 

17 и 18 от наше Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Заповядайте, 

колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-03-98  от  28  юли 

2015  г.  е  постъпило  писмо  от  администрацията  на 

Министерския  съвет  до  Централната  избирателна  комисия. 

Както  си  спомняте,  преди  две  заседания  ние  гласувахме 

проектите на решения относно печатите и възприехме един нов 

подход, с който обозначаваме номерата на съответната община, 

а  именно  възприехме  буквено-цифрен  код  на  съответната 

община  по  ЕККАТЕ.  Така  приехме  да  бъде  и  печатът  на 

общинската  избирателна  комисия.  По  отношение  на  печатите 

на секционните избирателни комисии, респективно подвижните 

секционни избирателни комисии, аз тогава мислех, че щеше да 

се получи един деветцифров и буквен код и това ще натежи на 

печатите  и  принципно  ние  приехме,  че  няма  да  вкарваме  в 

печатите на секционните избирателни комисии буквения код на 

съответната  община.  Но  от  Министерския  съвет  ни  изпратиха 

писмо,  че  добре  сме  приели  това  обозначение  за  общинската 

избирателна комисия и че е редно този буквено-цифрен код да 

приложим  и  по  отношение  на  секционните  избирателни 

комисии и подвижните секционни избирателни комисии. Тоест 

ние  имахме двата  варианта  тогава,  но възприехме  този,  който 

вероятно не е по-добрият.
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По  отношение  на  другите  точки,  както  виждате, 

подкрепят  нашия  подход,  който  сме  приели  за  всички  други 

видове печати,  в  това  число и на  комисията  по чл.  445,  ал.  7. 

Затова  за  следващо  заседание  ще  внеса  отново  този  вариант, 

който ние не приехме, ако приемете, че ще приемем това, което 

ни  предлага  Министерският  съвет  –  буквено-цифрения код  на 

съответната община по ЕККАТЕ за печатите на секционните и 

подвижните секционни избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, позволете ми да обобщя с няколко думи. Ние приехме с 

протоколно решение предложените проекти и ги изпратихме за 

съгласуване  с  администрацията  на  Министерския  съвет,  както 

правим  винаги.  В  нашите  проекти  на  решения,  одобрени  с 

протоколно решение,  след съгласуване няма проблем с  печата 

на  ОИК,  а  по  отношение  на  предложените  печати  на 

секционните  и  подвижните  секционни  избирателни  комисии, 

предложената  форма  е  приета  по  отношение  на  подхода  в 

Столична община и градовете с районно деление печатите да се 

изработват с обща номерация също е прието като предложение 

от наша страна, което не създава проблеми. И по същия начин 

проектът за образеца на печатите на комисията по чл. 445, ал. 7 

няма  проблем.  Предлагат  ни  по  т.  2.2.  –  колегата  Цанева 

докладва коректно – и в тази връзка аз наистина ще помоля за 

крайното  ни  решение.  Този  проект  във  варианта,  който  ние 

одобрихме  с  протоколно  решение,  с  промяната  по  отношение 

на печата на СИК/ПСИК и неговата номерация вече да влезе в 

зала, за да можем ние да го приемем и с решение с номер.

Колега, имате ли друг доклад?

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Имам,  но  за  съжаление  нямам 

възможност да докладвам, тъй като ми е необходимо време да 

се  запозная  с  преписката  от  Областната  управа  на  област 

Бургас. Моля да остане за следващо заседание.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

ви към доклад,  който докладвах в предходно заседание,  вх.  № 

ЦИК-07-71  от  21  юли  2015  г.  Това  е  поканата,  която  беше 

получена от Арвинг Венкатарамана, началник „Производство и 

маркетинг”  в  Международния  център  за  парламентарни 

изследвания,  Лондон,  във  връзка  с  провеждането  на 

Единадесетия международен симпозиум по изборни въпроси и 

церемонията по връчване на международните изборни награди 

на  16  ноември  в  Мексико.  До  31  юли  2015  г.  следваше  да  се 

посочи  нашата  номинация  за  международна  награда.  На 

предходното заседание ние решихме да остане за сведение, тъй 

като  няма  да  участваме  с  номинации.  А  пък  това  съвпада  с 

активния период по провеждането на общите местни избори.

Докладвам ви вх. № МИ-06-37 от 20 юли 2015 г. писмо, 

получено от община Перник във връзка с прилагането на § 17, 

ал.  1  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби  на  Изборния 

кодекс.  Писмото  е  качено  във  вътрешната  мрежа.  Предлагам, 

така  както  беше  направено  и  с  останалите  писма,  то  да  бъде 

изпратено  на  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството, за да може те да отговорят.

Докладвам ви вх. № МИ-10-35 от 20 юли 2015 г. писмо, 

което  е  адресирано  до  Централната  избирателна  комисия,  до 

колегата  Емануил  Христов  и  до  мен,  Александър  Андреев. 

Става  въпрос  за  молба  от  адвокат  Дани  Каназирева  като 

общински съветник от политическа партия „Съюз за Пловдив” 

в  Общинския  съвет  –  Пловдив,  и  от  Евелин  Парасков,  който 

също  е  общински  съветник  от  същата  политическа  партия. 

Става въпрос за един случай, който беше коментиран в рамките 

на работните срещи с областните администрации и общинските 

администрации,  които  проведе  Централната  избирателна 
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комисия и разяснителната кампания по места, която проведе. В 

рамките  на  тази  среща  беше  поставен  един  въпрос,  че 

евентуално  бъдещ  кандидат  за  кмет  е  започнал  да  поставя  на 

билбордове собствена реклама. 

В тази връзка, доколкото разбирам от молбата, на 13 юли 

2015 г. кметът на община Пловдив е издал заповед, с която на 

основание  чл.  185  от  Изборния  кодекс  е  разпоредил 

принудителното  премахване  на  тези  рекламно-информационни 

елементи  с  послание  на  „Съюз  за  Пловдив”  с  мотив  за 

непозволена предизборна агитация. Твърди се, въпреки че не е 

приложен  материал,  че  в  тези  материали  не  става  въпрос  за 

предизборна агитация, а става въпрос за лансиране на отделни 

елементи от една бъдеща програма за подобряване на условията 

в Пловдив. Това писмо също е качено във вътрешната мрежа за 

запознаване от колегите на 20 юли 2015 г.

Молителите  ни  молят  за  своевременен  и  компетентен 

отговор,  за  да не се позволи евентуално субективно тълкуване на 

Изборния  кодекс,  тоест  искат  едно  разяснение  дали  това 

представлява предизборна агитация.

Аз лично считам, че по така подадените факти ние няма 

как  да  вземем  становище,  тъй  като  де  факто  нито  има 

приложени каквито и да било материали, нито бихме могли да 

се ангажираме с оглед само изложени твърдения в тази молба. 

Освен това материалите вече са премахнати и ако става въпрос 

за обжалване на заповедта за премахване на тези материали, то 

това  е  следвало  да  стане  по  предвидения  от  закона  ред  по 

обжалването  на  административния  акт  на  кмета.  С  оглед  на 

това  също  считам,  че  ние  не  сме  компетентният  орган,  към 

който те биха могли да се обърнат.

В  тази  връзка  моето  предложение  беше  да  остане  за 

сведение,  но  ако  Комисията  прецени,  бих  могъл  да  подготвя 

отговор  и  да  го  внеса  на  следващо  заседание.  Може  би  и 

колегата  Емануил  Христов  и  колегата  Чаушев  ще  вземат 
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становище,  тъй  като  това  беше въпрос,  който  беше повдигнат 

на  срещата,  която  проведохме  в  Пловдив  (то  затова  е  и 

адресирано до нас).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  доколкото  разбирам,  в  това 

писмо  се  иска  да  разтълкуваме  що  е  предизборна  агитация. 

Спомням си,  че  имахме  едно  обсъждане  по  повод билбордове 

на  „България  без  цензура”  между  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент и  изборите за  народни представители. 

Може би – и затова взех думата – е уместно не да отговаряме на 

това  писмо,  но на сайта  в рубриката  „Въпроси и отговори” да 

добавим  някакъв  текст,  защото  това  се  среща  вече  в  няколко 

оплаквания  на  граждани.  Просто  да  обясним  процедурата,  по 

която недоволни от действията на местните власти политически 

сили биха могли да си търсят правата. Защото действително ние 

не сме в предизборна кампания и законът не забранява каквато 

и  да  е  политическа  агитация  и  действия,  при  които 

конкурентите  биват  санкционирани  за  това,  че  водят  такава 

агитация  извън  предизборна  кампания,  позовавайки  се  на 

Изборния кодекс, не би трябвало да бъдат толерирани.

Тоест това, което предлагам на Комисията, е да съчиним 

някакъв  текст,  разнищващ този  казус,  и  да  го  качим  на  сайта 

ни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега, 

възприемам вашето предложение.  Ще ми се,  колеги,  когато се 

съберем  и  сме  в  по-голям  състав,  да  определим  лицата  от 

Централната избирателна комисия,  които ще отговарят за  тази 

рубрика  и  да  започнем  да  я  запълваме.  Аз  също  така  виждам 

господин  Томов  като  един  активен  участник  в  тази  група. 

Колеги, нека го оставим, когато сме в един по-пълен състав, за 

да можем наистина да запълним тази рубрика със съответните 

въпроси,  които  очакваме  и  по  отношение  на  предстоящите 
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общи  местни  избори,  и  по  отношение  на  предстоящия 

национален референдум.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви,  госпожо 

председател.  Колеги,  получили  сме  по  електронната  поща 

официално писмо-искане от Николай Маринов, от университет 

в  Манхайм,  Германия,  ще  ви  го  зачета,  съвсем  кратко  е: 

„Уважаеми представители на ЦИК, за целите на научен проект 

„Наводнение  и  избирателна  активност”  моля  да  ми  бъде 

предоставен  достъп  до  секционните  протоколи  за  следните 

избори:  местните  избори  в  България  през  1995  г.  на  25 

октомври  и  12  ноември;  местните  избори  през  1999  на  16 

октомври и 23 октомври; изборите за 39-то Народно събрание и 

за 40-то Народно събрание, съответно юни 2001 и юни 2005 г. 

Нивото секция се налага,  защото геокоординатите,  кодираните 

координати  на  секции  са  най-добри  за  изчисляване  на 

опасността от природни бедствия на избирателната единица. За 

нашите  цели  машинно  четими  данни  или  онлайн  данни  от 

протоколи са  оптимални.  Разбира  се,  при необходимост аз  ще 

осигуря  упълномощено  от  мен  лице  да  получи  сканирани 

физически протоколи или да извърши тяхното ксерокопиране.”

Проблемът  е,  че  на  нашия  сайт  има  данни  от  2007  г. 

насам. За 2005 г. има само обобщени данни, но не и по секции. 

Лицето  Николай  Маринов  е  професор  в  Манхаймския 

университет,  емпирични изследвания на демокрацията,  така че 

тук  поне  е  ясно,  че  той  се  интересува  с  научни  цели.  Това, 

което можем да направим, за периода от 1991 до 1999 г. имаме 

един диск с всички данни за всички избори, така че това можем 

да го копираме и да му го предоставим. Там ги има по секции 

за  всички  видове,  не  само  за  тези  избори,  които  той  иска.  И 

отделно за 2001 и 1005 г. имаме все още при нас Бюлетини, те 

съдържат дискове с тези данни, тъй като той се интересува най-
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вече  или  от  онлайн,  е  достатъчно  само  да  копираме  тези  два 

диска,  така  че  общо  трите  диска  бих  ме  могли  да  му 

предоставим.

Моето  мнение  е  да  поръчаме  на  администрацията  да 

направи  копия  на  тези  дискове  и  да  се  свържем  със 

секретарката  на  проф.  Маринов,  чийто  телефон  ни  е  дал  за 

връзка,  защото  явно  той  има  представители  в  София,  които 

биха могли да дойдат да ги получат и да му ги изпратят. Моето 

предложение е да му предоставим тези данни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Точка 7. Разни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  започвам  с 

докладите, които аз бих искала да представя на вашето внимание. 

Колеги,  на  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  виждате 

папка  „Климатици”.  Моля,  запознайте  се  с  възможностите,  да  ги 

обсъдим  и  на  следващото  заседание да  вземем  решение  по 

постъпилите предложения.

Колеги,  на  следващо място,  във  вътрешната мрежа отново 

виждате, има шестмесечен отчет. Колеги, този шестмесечен отчет за 

касовото  изпълнение,  допълнителна  информация  и  разшифровки 

към  него,  обработката  на  ведомостта  и  други  данни,  които  се 

намират  вътре  и  които  можете  да  разгледате,  са  предоставени  в 

срока до понеделник, края на деня – така е определен законовият 

срок  –  на  Министерството  на  финансите  и  те  са  одобрени  от 

Министерството на финансите.
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Сега ви моля да гласуваме с едно писмо да ги изпратим и до 

Сметната  палата,  каквото  е  нашето  задължение  в  тридневен  срок 

след приемане на отчета от Министерството на финансите.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

На следващо място, колеги, бих искала да ви информирам и 

да  гласуваме  с  последващо съгласие,  доколкото  няма  нормативна 

уредба  по този  въпрос,  но пък  има добра  практика.  Постъпило е 

искане на участник в проведения конкурс за заемане на длъжността 

„Финансов  контрольор  и  човешки  ресурси”  в  дирекция 

„Администрация”  да  си  получи  оригиналите  на  представените 

документи, като тук останат копията.

Това  действие  е  извършено,  има  приемо-предавателен 

протокол за получаване на оригиналите на документите и аз ви моля 

с  едно  решение  ние  първо  да  одобрим  извършените  действия  и 

второ,  да  вземем  решение  оттук  насетне  в  случаите,  в  които 

участник  в  конкурсна  процедура  в  ЦИК  също  иска  да  получи 

оригиналите на своите документи, а тук да останат копията, да има 

право  да  го  извърши  това  срещу  подписване  на  приемно-

предавателен протокол, за да не влизат оттук насетне тези въпроси, 

съвсем административни,  съвсем организационни,  в  заседание на 

Централната избирателна комисия.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направените предложения, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман и Таня Цанева).
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Колеги, продължавам със следващ доклад. С вх. № ЦИК-

05-7  от  29  юли  2015  г. ръководителят  на  одитния  екип  от 

Сметната  палата  изпраща  писмо  до  мен  за  съгласуване  на 

установени факти и обстоятелства по извършения одит досега. 

Колеги,  ще  проведа  тази  среща,  след  което  ще  ви  запозная  с 

констатациите на този междинен етап. Засега – за сведение.

Продължавам за сведение. Към  вх. № ЦИК-00-543 от 29 

юли  2015 г. имаме потвърждение, както преди това решихме с 

протоколно  решение,  че  е  издадено  удостоверение  за 

електронен подпис на Николай Тодоров Желязков.

Колеги, има ли други доклади? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание на  Централната 

избирателна  комисия.  За  следващо  заседание ще  ви  уведомя 

допълнително.

(Закрито в 12,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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