ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 344
На 3 май 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1.

р е д:

Съобщения.
Докладва: Цветозар Томов

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Ерхан Чаушев
3.

Доклад по наказателни постановления.
Докладва: Мария Бойкинова

4.

Доклади по писма.
Докладват: Ивилина Алексиева,
Ерхан Чаушев, Владимир Пенев,
Ивайло Ивков

5. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Ивайло Ивков
Владимир Пенев
6.

Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев,
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Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Таня Цанева и
Метин Сюлейманов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 14,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Добър ден, колеги! В

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Дневният ред ви е раздаден. Имате ли предложения за
неговото допълване? Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да отида назад за отваряне на помещение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, след „Писма”.
Други предложения? Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За заседанието на Обществения съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В началото. Друго?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Едно писмо и евентуално като гледам
дневния ред, бих могъл да подготвя междувременно няколко
постановления.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, господин Ивков, в
такъв случай след докладите по писма ще има и доклади по
постановления на прокуратури.
Друго? Не виждам.
Колеги, моля да преминем в режим на гласуване на така
предложения и допълнен дневен ред.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, бих искала да ви информирам, че всички отсъстващи
отсъстват по обективни причини, а именно ползват годишен отпуск.
Колеги, преминаваме към точка първа:
Съобщения.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, да ви информирам
за това, че е изпратено съобщение с копие до ЦИК от госпожа
Румяна Дечева, председател на Обществения съвет, с което напомня
за днешното заседание от 15 часа, в което Общественият съвет ще
заседава при дневен ред, включващ определяне на становище на
Обществени съвет по начина на предлагане и приемане на изборните
правила, становище по приетите промени в Изборния кодекс и ще
обсъждат евентуално решение на Министерския съвет за обръщение
към институциите в страната и международните институции не ясно
за какво. Това е малко по-различно от предишното съобщение на
госпожа Дечева, съгласно което в днешното заседание от 15 часа
Общественият съвет ще обсъжда единствено своята позиция във
връзка с гласуването на българите в чужбина. Очевидно този дневен
ред е претърпял известна еволюция. Това го съобщавам за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Томов.
Колеги, не поставям въпроса за участие на представител от
ЦИК в това заседание, тъй като сме достатъчно малко в момента и
ще трябва да падне кворумът и да прекратим нашето заседание, за да
присъстваме на тяхното.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
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Доклад по наказателни постановления.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа на
заседание от 28.04.2016 г. в моя папка с вх. № МИ-05-14 от
28.04.2016 г. областният управител на област София ни изпраща
информация, касаеща издаване на наказателно постановление въз
основа на издадени от Централната избирателна комисия актове за
установяване на административни нарушения. Областният управител
на София ни уведомява, че единия акт е изпратил по компетентност
на кмета на община Пловдив за съставяне на наказателно
постановление и съответно е съставил 6 наказателни постановления,
както следва: срещу „АБЦ Коо” ООД, представлявано от управителя
Десислава Спасова, за извършено нарушение на чл. 205, ал. 1 от
Изборния кодекс, а именно установено нарушение на забраната за
огласяване на резултати от социологически допитвания по повод на
изборите, без да се съдържа информация за възложителя на
проучването и източниците на финансиране. Наложената глоба е в
размер на 2000 лв.
Също така е съставено наказателно постановление против
телевизия „България он еър” като доставчик на медийна услуга за
това, че предаването „Полиграф” е излъчило на 24.10.2015 г., деня за
размисъл, извършваната агитация в изборния ден. Наказанието е
глоба в размер на 2000 лв.
Също така е издадено наказателно постановление против
телевизия „Европа” АД затова, че в търговска реклама е направила
политически внушения, с което е извършено нарушение на чл. 198,
ал. 2 от ИК. Глобата е в размер на 200 лв.
Издадено е наказателно постановление и против „Плевен
плюс” ЕАД затова, че е нарушила разпоредбата на чл. 153, ал. 2, а
именно, че агитационните материали не съдържат информация, че
купуването и продаването на гласове е престъпление, което е
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нарушение на разпоредбата на чл. 198, ал. 2 от ИК и е наложила
глоба в размер на 200 лв.
Издадено е наказателно постановление и срещу „ТV 7” ЕАД
за това, че е нарушила забраната за агитация в изборния ден в
предаване, излъчено на 25.10.2015 г. – в изборния ден. Наложена е
глоба в размер на 2000 лв.
Също така е издадено наказателно постановление против
вестник „Земеделско знаме” в електронното му издание за това, че са
публикувани агитационни материали, в които не се съдържа
информация,

че

купуването

и

продаването

на

гласове

е

престъпление, което е нарушение на разпоредбата на чл.183, ал. 2 от
ИК. Глобата, която е наложена, е в размер на 200 лв.
Докладвам ви ги за сведение.
Също така за сведение ви докладвам, че е приключило и
делото за избор на кмет на община Варна във Върховния
административен съд. Съответно е оставено в сила решението на
Административен съд Варна.
Също така и за кмет на кметство Водолей, община Велико
Търново.

Там

също

е

оставено

в

сила

решението

на

Административен съд Велико Търново, с което е обявен резултата за
избор на кмет на кметство Водолей.
Също така за кмет на община Ловеч за втори тур. Оставено е
в сила решението на Административен съд и на общинската
избирателна комисия за избиране на кмет на община Ловеч.
Върховният административен съд оставя в сила решението на
Административния съд, с което е обявен избора за общински
съветници и е извършено разпределението на мандатите. И връща
изборните книжа на

общинската избирателна комисия Трън за

обявяване на действителните резултати съобразно мотивите на
решението. Тоест, тук е променена общинската избирателна квота.
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Нови избори няма да има. Връщат се книжата за определяне на
изборните резултати съгласно мотивите.
Също е приключило делото за избор на кмет на община Павел
баня. По това решение Върховният административен съд оставя в
сила решението на Административния съд, с което е потвърдено
решението на общинската избирателна комисия за избран за кмет на
община Павел баня на втори тур. И това е за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова, за изчерпателния Ви доклад.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади по писма.
Като първи докладчик съм се заявила аз.
Колеги, има време, докладвам ви с оглед на факта, че писмото
е пристигнало, а основният докладчик по това писмо в момента
ползва годишен отпуск. Става дума за получено писмо от Тибор
Васци, който е представител на Европейската комисия на главна
дирекция „Правосъдие” и отговаря за избори. Тибор Васци се
обръща към членовете на експертната група по избори, която беше
формирана, затова, че тази експертна група ще има заседание
на 26 май 2016 г. Онова, което ще се обсъди на това заседание, то ще
се проведе в Брюксел, е споделяне на идеи по какъв начин да
продължи напред работата на работната група, какви са последните
изводи на Европейската комисия и на Евробарометъра във връзка с
европейското гражданство, във връзка с публичните консултации по
повод европейското гражданство, включващо и избирателни права,
да се дискутира как може да се подобри информационнокомуникационния инструмент за механизма за обмен на информация
за гласоподавателите и за кандидатите по време на изборите за
Европейски парламент на база на чл. 13 от Директива 93-109/ЕС и
други въпроси, свързани със засилване на участие на гражданите в
избори, активиране на гражданите да гласуват.
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Госпожа Ганчева беше определена за член на тази работна
група, ще й предам този текст, който току що преведох от английски.
Ще го дам за превод, за да бъде и част от документацията на
български език, а за вас за информация.
И на второ място, вие знаете, че бяхме определени аз, госпожа
Грозева и госпожа Сидерова за участници от страна на Централната
избирателна

комисия

на

честването

на

25-годишнината

на

Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна
Европа, като Централната избирателна комисия реши аз да бъда
говорител в панел 4 „Гаранции за свободни и честни избори”.
Сега сме получили писмо, с което ни молят да предоставим в
спешен порядък темата в този панел, по която ще бъда говорител, за
да може да бъде посочена и на другите потенциални говорители.
Колеги, като получих писмото не бях мислила за темата. Позволете
ми да я формулирам достатъчно широко и да я изпратя, за да спазя
срока, а ще ви я докладвам за последващо одобрение на следващото
заседание.
Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:

Колеги, докладвам ви постъпило в

Централната избирателна комисия писмо от РУ на МВР Велико
Търново с вх. № МИ-04-02-80 от 28.04.2016 г. С това писмо във
връзка с досъдебно производство за престъпление по чл. 168, ал. 2 от
НК и за нуждите на разследването се изисква списък на гласувалите
лица в оригинал в секция в град Велико Търново от гласувалите в
националния референдум и се посочват конкретни листове от този
списък. В тази връзка съм изготвил отговор на писмо, с което
уведомявам съответното длъжностно лице, че избирателните
списъци се съхраняват в съответни помещения в общинската
администрация и че този списък следва да се изиска от съответната
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общинска администрация на град Велико Търново, тъй като той не се
съхранява при нас.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев. Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил

Христов, Ивайло Ивков, Иванка

Грозева, Ивилина

Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви една поредица от
писма, постъпили от ОД

на МВР Кюстендил във връзка с

производства по проверка за нарушения при гласуването на
последните произведени общински избори на 25 октомври и 1
ноември 2015 г. С тези писма се изисква от нас информация за
конкретно посочени лица дали са извършили нарушения, включени
ли са в съответния списък за гласуване в нарушение или в
съответния списък за двойно гласуване и се изисква от нас
информация във връзка с тези нарушения. Първото такова писмо е
постъпило в ЦИК с вх. № МИ-04-02-76 от 28.04.2016 г. В конкретния
случай за конкретното лице е установено, че не разполага с
избирателни права в тези избори, тъй като настоящият му адрес е в
Испания, не е на територията на Република България. Към писмото
сме приложили съответната страница от списъка за нарушения от
писмото на ГД „ГРАО”, съответно допълнителната страница от
избирателния списък, където лицето е дописано и се е подписало и
декларация по чл. 40, която това лице е подписало и предоставило
при гласуването си, като даваме съответното становище, че след като
няма настоящ адрес на територията на Република България е
гласувал, без да има избирателно право.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил

Христов, Ивайло Ивков, Иванка

Грозева, Ивилина

Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващото питане от същата областна
дирекция на МВР е за друго лице. Писмото е заведено в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-04-02-79 от 28.04.2016 г. В
конкретния случай за това лице е установено, че от една страна е
гласувало в секция, в която не е било вписано в списъка нито защото
има там постоянен, нито защото има там настоящ адрес. От друга
страна, е включено в списъка за двойно гласувалите, т.е. гласували
повече от веднъж на първия тур на 25 октомври, като на тази дата е
гласувало в две различни секции. В този смисъл това писмо се
различава от останалите, които са стандарти, тъй като се описват и
двата вида нарушения и се прилагат съответните документи, с които
разполагаме, т.е. страниците от списъка, където лицето е допълнено,
съответните страници от списъците на ГД „ГРАО”, както и
декларация-приложение №74-МИ, което лицето е оставило при
гласуването. В този смисъл е изготвен отговор, който е във
вътрешната мрежа в моя папка и който ви предлагам да одобрим.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, останалите преписки са
абсолютно идентични и затова ви предлагам да ви ги докладвам ан
блок, като посоча съответните писма, по които са входирани. Във
всички тези случаи лицата не са гласували два пъти, гласували са
само по веднъж, но не са били включени в списъците в секциите, в
които са гласували нито по настоящ, нито по постоянен адрес.
Съответно към преписките прилагаме всички документи, които
можем да комплектуваме. Само ще ви изчета входящите номера:
МИ-04-02-75, МИ-04-02-78, МИ-04-02-74 и МИ-04-02-77, всички от
28.04.2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев. Колеги, имате ли коментари? Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не можах да разбера как не са
включени в нито един списък, нито по постоянен, нито по настоящ
адрес.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В секцията, в която са гласували, не са
фигурирали в списъка, а са допуснати да гласуват най-вероятно
защото някой е приел, че това им е настоящия адрес, но не са били
включени в списъка по настоящ адрес, нито там им е бил постоянния
адрес, за да са включени в списъка по постоянен адрес.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Сега разбрах.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Други

въпроси? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Следващ докладчик е господин Чаушев. Господин Чаушев,
доклади по писма и след това доклад по запечатаното помещение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. С вх. № МИ-06-375 от 27.04.2016
г. сме получили уведомление от кмета на община Златоград във
връзка с изпълнение на наше Решение № 3155 за отваряне на
помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от
произведени избори за общински съветници, съответно подлежащи
на архивиране и предаването им в отдел „Държавен архив”. Към
уведомлението са приложени съответните изискуеми документи по
нашето решение – заповед, протокол от осъществения достъп и
предаването на въпросните книжа за архив. За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега в моята папка във вътрешната мрежа
има проект за решение във връзка с искане за отваряне на помещение
в община Неделино. Искането е от кмета на община Неделино, в
което се иска отваряне на запечатано помещение с цел предаване на
документи от общинските избори в съответния отдел на „Държавен
архив”, като се посочва, че в съответното помещение, където се
съхраняват избори книжа и материали от общинските избори през
2011 г., междувременно се съхраняват и книжа и материали от
изборите за народни представители през 2014 г. и съответно
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.

Проектът

е

стандартен.

Предлагам

да

разрешим

отварянето на запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, за предаването на тези материали на
„Държавен архив” в Смолян. Съответно достъпът до запечатаното
помещение да се осъществи по реда на точка 30 от Решение № 2662
от 18.10.2015 г. на ЦИК, съответно по същото решение да се съставят
съответните протоколи и уточнение, че книжата и материалите от
изборите за членове на Европейския парламент и от изборите за
народни

представители

се

съхраняват

в

помещението

до
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произвеждането на следващите избори, като след извършване на
действията кметът да ни уведоми за извършените действия и изпрати
съответните книжа и материали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова и Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 3221-МИ/ЕПНС.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № МИ-20-7 от
03.05.2016 г. ви докладвам възражение от Славка Бозукова,
представляваща „Интермедия” ООД, собственик на агенция „Блиц”
против акт № 17 на Централната избирателна комисия.
Възражението ще бъде изпратено на областния управител ведно със
съставения акт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-06-381 от 03.05.2016 г.,
община Пловдив, район Южен, кметът на района ни изпраща
протокол за отваряне на помещение за предаване на съхранение на
изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и
кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври и 1
ноември. Това е за сведение.
И едно писмо от Окръжна прокуратура Ямбол, Окръжен
следствен отдел. Аз не съм подготвил писмото, то е изключително
елементарно. Въпросът е, че не си спомням, веднъж са ни изпратили
информация за едно лице, което е гласувало във Валядолид,
Испания, за Европарламент, входящият номер е ЕП-09-146 от
28.04.2016 г., списък на гласувалите извън страната на СИК номер
еди-коя си в Испания, Валядолид и декларация по чл. 33, ал. 2 от ИК
очевидно на въпросното лице, макар и да не е казано. Ние сме
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изпратили заверени копия. Искат оригинала, който ще ни върнат, за
да послужи на експертизата. Нямаме такава практика по принцип, но
мисля, че сме изпращали. Сега от Ямбол да изпращат вещо лице тук,
не знам. От друга страна, ние поне така сме длъжни да изпращаме
исканото. Тогава предлагам да изготвил писмо: приложено ви
изпращаме поисканите оригинали - те казват изрично, че ще ни ги
върнат, - които очакваме да върнете обратно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Оригинали не даваме.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тоест, без оригинали, така ли? Само да им
кажем, че тук на място могат да се запознаят. Това е стандартното
писмо. Ако разрешите, да гласуваме сега, а ще го подготвя днес
веднага след заседанието в този смисъл, че тук могат в работно
време след предварителна информация да се запознат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, позволете ми от името на госпожа Цанева да ви
докладвам за сведение и за протоколно решение. Постъпило е писмо
от заместник-председателя на Държавната избирателна комисия на
Република Хърватска. С това писмо заместник-председателят ни
информира, че в Република Хърватска има множество на брой
избирателни закони за различните видове избори, но Република
Хърватска има намерение и желание да кодифицира материята в
отделен един кодекс. В тази връзка се обръщат към нас с две молби.
Първата е да напишем какви са избирателните ни системи в една
таблица, което предполагам госпожа Цанева ще подготви като
отговор от Централната избирателна комисия, който да бъде
гласуван и, второ, колеги, да им изпратим версия на наш Изборен
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кодекс, ако имаме такава, на английски език, за да могат те да се
поучат от законодателството на другите държави.
Колеги, дори аз бих ви предложила да изпратим, ние имаме
версии на два кодекса, на предходния и на действащия, да изпратим
версиите на английски, които ние имаме, заедно с попълнената
страница, когато госпожа Цанева ни я докладва. Колеги, мисля, че
можем днес да вземем това решение.
Имате ли коментари? Нямате.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И да допълня, колеги, както господин Христов извън
микрофон ми припомни, да изпратим кодекса и на български език,
защото това е официалния език на нашия Изборен кодекс. Все пак
българският език е един от официалните езици в Европейския съюз.
Може да им се наложи, ако не разбират от английската версия, да
поискат директен превод от българския текст.
Колеги, с това приключвам днешното заседание, закривам го.
Свиквам следващото заседание в четвъртък в 10,30 часа.
(Закрито в 15,25 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Невена Чехларова

