ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 351
На 31 май 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно насрочване на частичен избор
за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област
Враца
Докладва: Росица Матева
2. Освобождаване на член на ОИК – Момчилград.
Докладва: Метин Сюлейман
3. Промени в ОИК-Своге.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Искания за отваряне на запечатани помещения
Докладват: Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова,
Росица Матева,
Александър Андреев
5. Доклади по писма
Докладват:Севинч Солакова,
Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова, Таня Цанева,
Румен Цачев, Иванка Грозева
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6. Доклади по постановления на прокуратури
Докладва: Метин Сюлейман
7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги
Баханов Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАЩИ: Мария Мусорлиева, Владимир Пенев .
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа-членове на Централната избирателна комисия, в залата
присъстват 11 души. Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 31 май 2016 г.
Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение относно насрочване на частичен избор
за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца
Докладва колежката Росица Матева.
2. Освобождаване на член на ОИК – Момчилград.
Докладва колегата Метин Сюлейман.
3. Промени в ОИК-Своге.
Докладчик е колегата Румяна Сидерова.
4. Искания за отваряне на запечатани помещения
Докладчици са колегите Йорданка Ганчева,
Камелия
Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев.
5. Доклади по писма
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Докладчици са колегите Севинч Солакова, Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова, Таня Цанева, Румен Цачев и Иванка Грозева.
6. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладчик колегата Метин Сюлейман.
7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за допълнения към така
предложения дневен ред?
Първа беше колегата Ганчева. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля да ме включите в т. Разни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, госпожо
Ганчева.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля да ме включите към точката за
отваряне на помещения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, господин
Христов.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, искам да се
включа с едно решение на Комисията за защита на личните данни,
но може би в точка „Писма“, защото ще го докладвам сега за
сведение или, ако прецените, го изведете в отделна точка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го преди
доклади по писма. Всъщност първи докладчик по „Писма“. Зная за
коя преписка става дума, госпожо Нейкова. Включих Ви.
Колеги, има ли други предложения за допълнение към
дневния ред?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката „Писма“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, господин
Чаушев.
Има ли други предложения? Не виждам.
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Колеги, режим на гласуване по така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, и Таня
Цанева); против - няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, по обективни причини днес отсъстват колегите
Мусорлиева, Пенев и Ивков. Очаквам другите колеги да дойдат на
заседание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1.

Проект на решение относно насрочване на частичен

избор за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област
Враца.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, проектът за решение
е във вътрешната мрежа в папката с моите инициали.
Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-10 от 30 май 2016 г.,
изпратено от Общинска избирателна комисия – Криводол. С това
писмо ни се изпраща Решение № 205-МИ от 26 май 2016 г., с което е
взето решение да бъде уведомена Централната избирателна комисия
да направи предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство в с. Добруша,
община Криводол, област Враца.
Към решението на Общинска избирателна комисия е
приложено Решение № 5383 от 9 май 2016 г. на Върховния
административен съд и Решение № 469 от 29.12.2015 г. на
Административен съд Враца. Има отбелязано, че решенията са
влезли в сила на 9 май 2016 г., тоест налице са изискванията на
Изборния кодекс – чл. 463, ал. 4, поради което ви предлагам да
вземем решение да предложим на президента на Република България
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да насрочи частичен избор за кмет на кметство Добруша, община
Криводол, област Враца.
Съответно придружителното писмо е в папката също.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви, колега
Матева.
Госпожо Матева, колко жители показа справката
в
кметството?
Колеги, с цел прецизност извършваме и справка за брой
население.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, с оглед направената справка
оттеглям предложения проект за решение и предлагам да изпратим
едно писмо до ГД ГРАО, с което да изискаме информация за броя на
жителите на населеното място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Матева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване по така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, и
Таня Цанева); против - няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2.

Освобождаване на член на ОИК-Момчилград

Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали от днешно заседание съм подготвил проект на решение за
освобождаване на член на ОИК – Момчилград. Проектът на решение
е № 3228.
С вх. № МИ-15-710 от 20 май 2016 г. чрез Общинската
избирателна комисия – Момчилград, в Централната избирателна
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комисия е постъпила молба от Станимир Бисеров Тихов, член на
ОИК- Момчилград, да бъде освободен от ОИК по семейни причини.
С оглед изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да приемем
решение, с което да освободим като член на Общинската
избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, Станимир
Бисеров Тихов със съответното ЕГН и да анулираме издаденото му
удостоверение, като, разбира се, нашето решение подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в
тридневен срок от обявяване на решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Сюлейман.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, и
Таня Цанева); против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 3244 – МИ/НР.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако позволите, колеги, във връзка с
току-що взетото решение съм подготвил писмо с № 7643 в папка с
моите инициали. Писмото е до госпожа Красимира Ковачка,
председател на Партия Български демократичен център. Това е във
връзка с решението, което току-що приехме, тъй като членът с
прекратените пълномощия на Станимир Бисеров Тихов е от квотата
на Български демократичен център.
С това писмо уведомяваме съответната партия в най-кратък
срок да направи своето предложение за попълване на състава на
ОИК – Момчилград, като в тази връзка искам да напомня, че в ОИК
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– Момчилград също така все още не са направили своето
предложение и от Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ, ВМРО. С
наше писмо с изх. № МИ-11-6 от 21.04.2016 г. ние сме ги уведомили
да направят своето предложение във връзка с освободения член от
тяхната квота с наше Решение № 3200-МИ/НР от 20.04.2016 г.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря

за

информацията, господин Сюлейман.
Колеги, нека първо гласуваме писмото до председателя на
политическата партия.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, и Таня Цанева); против - няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3.Промяна в ОИК – Своге.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление, адресирано до нас от председателя на ОИК – Своге,
господин Димитър Тодоров Димитров, с което моли да му бъдат
прекратени пълномощията като председател на ОИК по лични
причини.
Тъй като, първо, няма уточнение дали изобщо иска да бъде
освободен или само като председател, сме се свързали с партията и
ще изчакаме те да направят предложение. Така помолиха, а и в
заявлението не личи да има необходимост да бъде освободен поради
несъвместимост, какъвто е случаят с Момчилград.

8
Затова ви го докладвам засега за сведение и за предприемане
на действия. Ще изчакаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Сидерова.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4.

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи докладчик е колегата Ганчева. Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо,
получено от община Девня с вх. № МИ-06-427 от 30 май 2016 г.,
което е подписано от кмета на общината и е относно т. 32 от наше
Решение № 2662, като в изпълнение на разпоредбите на цитираното
решение ни изпраща протокол от 25 май 2016 г. за разпечатване на
помещение за съхранение на изборни книжа във връзка с писмо със
съответния регистрационен номер на ОД на МВР – Варна, и с
проверка по преписка № 855 от 2016 г. по описа на Районна
прокуратура – Варна, ведно със заповедта на кмета на община Девня
за определяне на длъжностните лица от общинска администрация.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Следващ

докладчик

е

госпожа

Нейкова.

Заповядайте,

госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-14112 от 27 май 2016 г. е постъпило искане от кмета на община Сливо
поле за отваряне на запечатано помещение в общината, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент и местни избори на 23 и 30 октомври
2011 г.
Проектът на решение е с № 3230 в папка с моите инициали.
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В писмото се сочи, че се искането за разрешаване на достъп е
във връзка с подготовка и предаване в „Държавен архив“ – Русе, на
книжата и материалите от местните избори, произведени през 2011
г., както и преместване на книжата от изборите за президент и
вицепрезидент в друго помещение – Архив № 2, поради извършване
на текущи ремонтни дейности на архивното помещение.
Колеги, моля ви да се запознаете с проекта за решение и ви
предлагам да приемем решение, с което разрешаваме отварянето на
запечатаното помещение в Архив № 1 в сградата на община Сливо
поле, в което се съхраняват книжата от местните избори и изборите
за президент и вицепрезидент, произведени през 2011 г. във връзка с
извършване на експертиза и предаване на подлежащите на
архивиране книжа от местните избори в отдел „Държавен архив“ –
Русе, както и преместване на книжата от изборите за президент и
вицепрезидент в друго, предвидено за целта помещение – Архив №
2.
Решението съдържа всички необходими реквизити, както в
останалите случаи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Нейкова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов); против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 3245-ПВР/МИ.
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Заповядайте, колега Нейкова, за следващия Ви доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА Колеги, с вх. № МИ-06-425 от 27 май
2016 г. е постъпило писмо от заместник-кмета на община Ветово, с
което ни уведомяват за отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали във връзка с Определение
на Административен съд – Русе, по адм. д № 137/2016 г. във връзка с
предоставяне на избирателен списък. Делото е във връзка с
обжалване на изборните резултати.
Към писмото е приложено писмото на Административния съд
– Русе, заповед № 273 от 19 май 2016 г. на заместник-кмета на
общината за определяне на комисия и протокола за извършените
действия.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Нейкова.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-06-428 от 30 май 2016 г. от кмета на община Мизия, с което на
основание т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. ни
изпраща за сведение копие от заповед с посочен номер от 26 май
2016 г., както и копие от съставения на 26 май 2016 г. констативен
протокол за отваряне на запечатано помещение.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Матева.
Следващ докладчик е господин Андреев. Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № МИ-14-113 от 30 май 2016 г. от кмета на
община Любимец, с което се иска отваряне на запечатаното
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помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
проведените избори за президент и вицепрезидент на Република
България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011
г., като в същото помещение се съхраняват и изборните книжа от
проведените през миналата година местни избори и Национален
референдум.
Отварянето на помещението се иска с оглед архивирането на
изборните книжа и материали от произведените избори за общински
съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г..
В тази връзка съм подготвил проект на решение, който е в
моята папка от днешно заседание с № 3229. Моля да го погледнете и
да допуснем отварянето на запечатаното помещение с оглед
архивирането на изборните книжа и материали от изборите за
общински съветници и кметове през 2011 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господи
Андреев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов); против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 3246-ПВР/МИ.
Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте,
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-424 от 27 май 2016 г. на
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кмета на община Добрич във връзка с отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за
общински съветници и за кмет от първия и втория тур и
референдума, които се проведоха пред 2015 г. То е във връзка с
наше Решение № 2662 и по-специално с т. 31.
Изпращат ни заповедта и съответно протокола за отварянето
на помещението. Помещението е било необходимо да се отвори по
искане на началника на Районно управление – Генерал Тошево, за
изнасяне на избирателните списъци от определена секция от
изборите, правенето на копия на съответната

страница за

съответното лице във връзка с проверка на гласуването.
Извършено

е

това

нещо

и

ни

изпращат

съответно

материалите.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Колеги, с това приключихме тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следващата – точка пета – от дневния
ред:
5.

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо
Нейкова, във връзка с получено писмо от Комисията за защита на
личните данни.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА Благодаря Ви, госпожо председател.
С вх. № МИ-00-84 от 30 май 2016 г. – писмото е качено във
вътрешната поща в папка с моите инициали от днешно заседание –
сме получили решение та Комисията за защита на личните данни №
Ж-470 от 26 май 2016 г., постановено по спора между Нено Бонев
Ненов и Общинска избирателна комисия – Дряново.
В писмото на Комисията за защита на личните данни е
посочено, че Централната избирателна комисия следва да обсъди
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изложените в административния акт мотиви и да ги вземе предвид
при изготвяне на указанията за изготвяне и публикуване на книжата
и актовете на избирателните комисии, свързано с провеждане на
следващи избори.
Колеги, сега го докладвам за сведение. Ще ви помоля да се
запознаете с него и на следващо заседание да го обсъдим поподробно.
Накратко казано, жалбата е била по повод това, че господин
Ненов, който е избран за общински съветник, с решението на
Общинската избирателна комисия за обявяването му за избран са
били публикувани и негови лични данни, в случая – ЕГН, на
интернет-страницата

на

Общинската

избирателна

комисия

–

Дряново.
Комисията за защита на личните данни е преценила, че това е
нарушение на Закона за защита на личните данни, приела е жалбите
за основателни и е наложила имуществена санкция на Общинската
избирателна комисия.
Това е накратко. А по-подробно ви предлагам на следващото
заседание да докладвам, след като се запознаете с мотивите на
комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Нейкова.
Колеги, моля наистина да помислим по този случай, защото
всички ние знаем ясните указания, които даваме на Общинската
избирателна комисия, както и на изпълнителя във връзка с
публичните регистри. В случая грешката е двойна и наистина трябва
да

положим

усилия

подобни

лични

данни

да

не

бъдат

разпространявани.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо с
вх. № ЕП-04-1 от 27 май 2016 г. от заместник-министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. То е във
връзка с искане за попълване на въпросник относно отворени данни.
Докладвам ви го днес за сведение. То е публикувано във
вътрешната мрежа, защото се оказа, че миналата година сме
получили отново писмо от Министерството на транспорта,
информационните

технологии

и

съобщенията

с

въпросник.

Докладчик е бил колегата Цачев. Отговорили сме на министерството
за законовата регламентация по отношение на дейността на
Централната избирателна комисия и публичност на данните, които
се създават или се съхраняват в Централната избирателна комисия
по силата на Изборния кодекс.
Може би в същия този смисъл ще отговорим. Моля да се
запознаете и на следващото заседание ще предложа проект на писмо
или друго решение.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-02-23 от 31
май 2016 г. Писмото е от администрацията на Народното събрание.
Изпратили са ни регулярните справки, които представят по силата
на споразумението с Народното събрание за изтеклия месец април.
Докладвам

го

за

сведение.

Ще

се

предостави

на

счетоводството за проверка и при липса на основание за връщане в
зала, да се изплати.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-09-37 от 30 май 2016 г.
Това е по повод писмото от заместник-министъра на финансите във
връзка с решение на Министерския съвет по Закона за ограничаване
на плащанията в брой и задълженията на първостепенните
разпоредители с бюджет.

Трябваше да се извърши анализ и

преценка на необходимостта от предоставяне на такъв анализ в
Министерството на финансите или пък на друга информация, която
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е във връзка с чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
– чл. 4, ал. 1.
Номерът, който ви докладвах, е на докладната записка на
директора

на

Дирекция

„Администрация“

Администрацията

извърши преценка и счита, че с оглед на дейностите, които
изпълнява Централната избирателна комисия, тъй като няма такива,
които да са свързани с регулярно събиране на приходи и други
постъпления от физически и юридически лица, при нас не се налага
да се извърши такъв анализ, който да бъде предоставен в
Министерството на финансите.
Поради това са подготвили и проект на писмо до заместникминистъра на финансите господин Кирил Ананиев, с което го
уведомяваме,

че

Централната

избирателна

комисия

няма

необходимост от въвеждане на картови плащания чрез терминални
устройства ПОС-обслужвани по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за
ограничаване на плащанията в брой предвид осъществяваните от
ЦИК дейности.
В докладната изрично е посочено какви приходи сме имали.
Това е във връзка с подготовката на документите за предаване в
Държавен архив и по повод унищожаването на документи, оценени
като неценни. Приходите ни през този период, откакто Централната
избирателна комисия е бюджетна организация, имаме само такива.
Докладната записка ви я докладвам за сведение, а за
гласуване – проекта на писмо.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
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Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обръщам внимание, че имаме
покани, които сме получили, за участие в семинари. По същия начин
са публикувани във вътрешната мрежа за запознаване и при проявен
интерес – за заявка.
Докладвам ви на този етап за сведение дотолкова, доколкото
до момента нямаме писмо-отговор по повод реда за изплащане на
възнагражденията

на

членовете

на

общинските

избирателни

комисии. Това е поредното писмо, което получаваме от счетоводство
на община Асеновград. С вх. № МИ-06-421 от 27 май 2016 г. те са
получили писмо от областната администрация от 1 май да не
приемат искания за изплащания и в тази връзка ни питат как да
постъпват оттук нататък.
Ще бъде докладвано заедно с другите писма, които сме
получили в тази връзка, след като бъде уточнен този въпрос.
Колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-00-456
от 26.05.2016 г. Това писмо е на заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството в отговор на наше
писмо, с което помихме за осигуряване на служители от
администрацията на министерството с оглед участие при оглед на
сграда, която да бъде предоставена за нуждите на Централната
избирателна комисия. Те са преценили, че става въпрос за
преустройство на сграда – публична държавна собственост, за
настаняване на Централната избирателна комисия и ни обясняват
какъв е редът.
Докладвам ви го за сведение, защото то, така или иначе, е
свързано и с действията, които ще предприемем в тази връзка – дали
днес или след обсъждане в работен порядък.
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Колеги, постъпила е докладна записка с вх. № ЦИК-09-36 от
30.05.2016 г. Директорът на Дирекция „Администрация“ ни
информира за необходимостта от възлагане на обществена поръчка с
предмет осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и
багаж, тъй като, видно от справка, която са предоставили от
счетоводството, по Договор № 9 от18.06.2015 г. към 19 май, един
месец преди изтичане на срока на договора, са разходвани 31 294
лв., а съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
възложителите прилагат реда за възлагане на обществена поръчка
чрез събиране на оферти, с обява или покана до определени лица,
когато обществените поръчки имат прогнозна стойност или
доставки и услуги от 30 000 до 70 000 лв.
В тази връзка молят ЦИК да вземе решение за възлагане на
гореописаната обществена поръчка по реда на Глава двадесет и
шеста – събиране на оферти с обява, покана до определени лица от
ЗОП.
Нямаме друга предоставена информация. Засега днес ви го
докладвам само за сведение, за да можем да извършим проверка,
включително и проучване, и на вниманието на ЦИК да се
предостави конкретно предложение за изпращане на покана и до
определени лица, включително да се прецени и досегашният
контрагент по договора, който ви цитирах.
Моля колегите да се запознаят с проекта на писмо относно
искане на информация от областния управител и от кмета на община
за предоставяне на информация за наличие на сгради-публична
собственост – държавна или общинска, която да бъде предмет на
оглед и евентуално преценка за настаняване на Централната
избирателна комисия. Това е в папка „сграда“.
В същата папка с мои инициали се намира и една справка с
установени липси на документи при извършване на обработката на
документите за предаване в Държавен архив. Също за запознаване.
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Моля да се запознаете със самата справка, за да можем утре на
работното заседание да преценим и проекта на писмо за изпращане
до съответните общински администрации, където се съхраняват
документите, евентуално да бъдат потърсени и предоставени на
ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следващ докладчик в точката „Доклади по писма“. Това е
господин Сюлейман. Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, по електронната
поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-702 от
17.05.2016 г. сме получили писмо от ОИК - Крумовград във връзка с
изгубено удостоверение на член на ОИК – Крумовград. Те се
обръщат към нас да им издадем копие от същото удостоверение.
Предлагам да издадем такова копие, което да изпратим
съответно в ОИК – Крумовград, да послужи по предназначение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов); против – няма.
Продължете, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, продължавам с писма, които
са получени в Централната избирателна комисия от Областна
дирекция на МВР и от районни прокуратури.
Първото е с вх. № МИ-04-02-114 от 26.05.2016 г. Това е
писмо от Областна дирекция на МВР – Перник. Писмото е във
връзка с извършвана проверка по преписка № 3130001874 по описа
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на Областна дирекция на МВР – Перник за 2016 г. Проверката е във
връзка с лице, за което има данни, че е гласувало в нарушение на
изборните правила.
Във връзка с това писмо съм подготвил проект на отговор.
Писмото е в моя папка под № 7640. След направената проверка е
установено, че съответното лице е гласувало в секция № 99, в
нарушение на разпоредбата на чл. 396, ал. 1 във връзка с § 1, т. 4 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, тъй като не е бил
включен в избирателния списък към секцията, в която е гласувал,
нито по настоящ, нито по постоянен адрес, като към писмото
прилагам всички онези документи, с които разполагаме.
Предлагам да докладвам и другите писма и ан блок ще
гласуваме всички.
Следващото писмо е с вх. № МИ-04-02-113 от 20.05.2016 г.
Писмото е от Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Пак е във
връзка с проверка по отношение на лице, за което има данни, че е
гласувал в нарушение на изборните правила.
Това е един интересен казус, уважаеми колеги. Искам да
обърнете внимание на отговоря, който съм подготвил. Проектът на
писмо е под номер 7641. Може би не е добре да казвам, че лицето е
на 82 години, спестявам името му, но то е гласувало и на двата тура
в нарушение на изборните правила. На първия тур, на 25 октомври в
изборите за общински съветници и за кметове лицето е гласувало в
секция № 61, като е дописано в избирателния списък под № 598, а
също така е гласувало и в Секция № 1 в с. Трекляно, под № 361.
Тоест, това е постоянният адрес на лицето.
Именно затова съм си позволил, защото лицето е гласувало
повече от два пъти, което представлява престъпление по смисъла на
чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс. Досега сме се въздържали от
такива квалификации. Не е в ЦИК, но аз не съм съгласен. Това е мое
лично мнение. Оставам на вас да прецените дали това така да остане.
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На втория тур лицето гласува в изборите за кмет на община в
Кюстендил, забележете, без да има право, тъй като постоянният
адрес на лицето е в с . Трекляно, а не в Кюстендил. Затова и така съм
го посочил, като по-нататък във връзка с всички онези проверки и
документи, с които разполагаме ние – аз съм ги приложил към
проекта на отговор на това писмо, като в същото време съм посочил,
че за оригиналните избирателни списъци, всички оригинални
документи, изборни книжа и материали трябва да се обърнат към
съответните общински администрации – тоест, Кюстендил и с.
Трекляно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Сюлейман.
Колеги, моля ви по това писмо да изразите мнения.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз все пак моля да се въздържим от
оценки. Мисля, че тук в случая, на 82 години да обикаля целия
окръг, малко ми е странно. По-скоро става въпрос за подписите в
списъците, нещо не ми харесват. Моята догадка е, че просто някой е
подписвал някого другиго, поради което мисля да се въздържим. Не
мисля, че 82-годишен човек ще обикаля целия район, за да гласува.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз не искам да опонирам на колегата
Чаушев, но в случай разполагаме с декларация на съответната
гражданка, избирателка, от което е видно, че този подпис не е от
млад човек. Проблемът е по отношение на тези млади хора, които са
я разкарвали в секциите от Трекляно до Кюстендил и обратно и са я
накарали да гласува. Затова така предлагам.
Нека да гласуваме, аз нямам нищо против и другото. Това е
мое лично мнение.

21
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнихме това
съглашение.
Докладвайте последното писмо, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Последното писмо, за което съм
подготвил проект на отговор, е от Районна прокуратура – Елхово.
Входящият номер на писмото е МИ-09-442 от 26.05.2016 г. Писмото
е по повод извършена проверка по преписка № 2345 по описа на
Районна прокуратура – Елхово, за 2015 г.
Искането е във връзка с жалба на Христо Костов, председател
на предизборния щаб на БСП. Те се обръщат към нас да им
предоставим оригиналните протоколи от секция № 8 в община
Елхово при произведените избори за кмет и общински съветници на
25 октомври 2015 г.
Във връзка с това писмо съм подготвил проект на отговор.
Номерът е 7642. Подготвил съм ги и съвсем шаблонно съм ги
препратил към общинската администрация в гр. Елхово, там да се
снабдят с оригиналните протоколи, като прилагам копие от
протоколите, с които разполагаме, като съм им ги принтирал от
интернет-страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега.
Колеги, има ли коментари.
Колеги, в такъв случай подлагам ан блок на гласуване трите
докладвани писма.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
Предложенията се приемат.
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Благодаря на господин Сюлейман.
Следващият докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо, постъпило от Общинска избирателна комисия – Кърджали, с
което ни уведомяват за предсрочно прекратяване пълномощията на
кметовете на две кметства. Предлагам да изпратим писмо със
запитване до ГД ГРАО относно броя на населението или вече
всъщност според промяната в Изборния кодекс, за да знаем дали да
изпратим документи и да уведомим президента за насрочване на
частични избори в тази кметства, като докладвам също, че
преписката е изцяло комплектувана с оригинални документи, но
засега да проучим дали има необходимия брой население, за да може
там да се проведат избори за кмет на кметство.
Преписката е с вх. № ЧМИ-15-11 от 30.05.2016 г.
Предложението ми е да изпратим писмо до ГД ГРАО със
запитване какво е населението – с формулировката, влязла в
четвъртък с промяната на Изборния кодекс – дали в кметства с.
Калоянци и кметство с. Петлино, община Кърджали, на които
кметства са прекратени предсрочно пълномощията на кметовете от
Общинската избирателна комисия, отговарят на изискванията на чл.
16, ал. 1 от ЗАТУРБ и от Изборния кодекс, със съответните промени
в Изборния кодекс, за да могат да се произведат там избори за кмет
на кметство, за да можем пък ние да изпратим уведомление на
президента за насрочване на тези избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете доклада си, госпожо Сидерова.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

За

сведение

ви

докладвам

постъпилите оригинални документи от район „Кремиковци“ относно
отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа
и материали за изборите за общински съветници и кметове и за
президент и вицепрезидент на Републиката, произведение през 2011
г. с цел архивиране на книжата и материалите от местните избори.
Остава за сведение на комисията. Приложени са абсолютно
всички изискуеми протоколи и заповеди така, както е по нашето
решение за отварянето и решението за архивирането на изборните
книжа.
Пак за сведение ви докладвам, че е постъпило искане от ОИК
– Елин Пелин, за възнаграждения, което чака реда, който ние ще
установим с оглед на произвеждане на производство по предсрочно
прекратяване пълномощията за кмета на общината. Искането е с вх.
№ МИ-15-725 от 27.05.2016 г.
С няколко писма от ОИК – Елин Пелин, сме получили по
пощата и по e-mail оригиналните решения, които са предприемани в
това производство по прекратяване пълномощията на кмета, което е
приключило с решение при условията на чл. 85, ал. 4 от Изборния
кодекс, тоест, липса на 2/3 при вземане на решение. Комисията се е
разделила и гласуването е 6 „за“, 4 „против“ и не е постигнато
решение.
Процедурата по обжалването е пред Административния съд,
но комисията е задължена да ни изпрати всички книжа, както и
протокола от последното заседание, на което е прието Решение №
271 на комисията. Това са материали към преписка с вх. № МИ-15-
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724 от 26.05.2016 г., от 27.05.2016 г. – като на 27.05.2016 г. на два
пъти идват материали по пощата, както и самото писмо от
26.05.2016 г., към което са всичките останали.
Това остава при нас за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ докладчик е
колегата Цанева. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря! Колеги, с вх. № ПВР-04-011
получихме

в

оригинал

докладваното

от

мен

писмо

от

Министерството на външните работи, с което беше поискана среща,
която ще се състои днес от Предварителната мисия на ОССЕ, както
и получихме участниците в тази среща днес. Напомням още веднъж
на колегите, че срещата с ОССЕ ще се състои днес в 16,00 ч. От
страна на ОССЕ ще присъства госпожа Лусине Бадалян, която е
старши съветник по въпросите на изборното право, Олексий
Личковак – преводач, и един или двама представители от
Министерството на външните работи.
Министерството на външните работи ни изпращат и
програмата на Предварителната мисия на ОССЕ, от която виждаме,
че днес е срещата с нас, ще имат среща със Сметната палата, в ГД
ГРАО, във Върховния административен съд, в Народното събрание –
с Комисията по правни въпроси, в СЕМ и Министерството на
външните работи и среща с политически партии и неправителствени
организации.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Цанева.
Следващ доклад? Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам писмо с
вх. № ЦИК-07-47 от 26.05.2016 г. новинарския електронен бюлетин
на Централната избирателна комисия на Грузия, с което те дават
информация за проведените мероприятия на комисията през месец
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май. Интересното в случая е, че са извършили обучения, програма за
онлайн обучение имат, своя годишен доклад те представят на среща
с

местни

неправителствени

и

международни

организации,

политически партии и медии и други мероприятия.
Интересното е, че провеждат изпити за придобиване на
сертификат за служителите на изборната администрация, курсове за
служители на изборна администрация, среща с ПАСЕ, курс за
обучение по управление и ефективни комуникации и други техни
участия. Който има интерес, може да го прегледа. Има го и преводът
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Докладвам го за сведение.
Както и за сведение ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-48 –
електронния бюлетин на АCEEEO – на Световната асоциация на
органите за управление и произвеждане на изборите, с което
основно те съобщават за участие в програма за наблюдатели в
изборите за Национално събрание в Корея, което е проведено от 9 до
14 май 2016 г., на което са участвали международни организации, 25
органи на управление.
Има и друга информация, на която не съм получила превода,
и затова ще ви го докладвам на следващо заседание.
Всичко това беше за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Цанева.
Колеги, продължаваме със следващия докладчик – колега
Цачев.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № МИ-05-19 от 27.05.2016 г. Това е писмо от областната
администрация на Ямбол, съдържаща и питане в него по следния
казус.
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С влязло в сила решение на Административния съд, е обявен
изборът за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, за
недействителен и в този случай Общинският съвет е приел решение,
с което е избрал временно изпълняващ длъжността кмет до
провеждане на новия избор.
Казусът е във връзка с това кое лице би могло да изпълнява
тази функция, предвид и разпоредбата на чл. 461 от Изборния
кодекс, която е в редакцията си от 2014 г. Общинският съвет е
избрал за лице, което да изпълнява длъжността „временно
изпълняващ кмет на с. Веселиново“ лице, което е различно от
временно изпълняващия тази длъжност при произвеждане на
местните избори в есента на 2015 г.
Разпоредбата на чл. 461 във втората си хипотеза – тя съдържа
две хипотези – изрично предвижда, че в този случай, когато изборът
бъде

обявен

за

недействителен,

временно

изпълняващият

длъжността кмет, ако той не е бил кандидат или пък кандидатът за
кмет, който пък не е бил избран, продължава да изпълнява тази
длъжност до произвеждане на новия избор.
Решението на Общинския съвет вероятно ще бъде оспорено
от областния управител, тъй като те считат, че следва да бъде
приложен законът така, както е разписан, тъй като в конкретния
случай той съдържа изрична разпоредба в тази посока.
Лично моето мнение е, че правилно би следвало да бъде
избрано от Общинския съвет лицето, което е изпълнявало тази
длъжност през есента на 2015 г., още повече, че в писмото се
посочва, че то е изразило и съгласие в момента да изпълнява
длъжността до произвеждане на новия избор.
Моето становище е да изпратим писмо, с което да кажем, че
предвид разпоредбата на чл. 461 наистина това лице, което е
изпълнявало длъжността, би следвало в конкретния случай пак да

27
продължи да изпълнява длъжността до произвеждане на новия избор
за кмет на кметство.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Цачев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване. Отменям гласуването.
Господин Цачев, за протокола моля, кажете съдържанието на
писмото, за да го подложа на гласуване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предвид направеното питане
предлагам

да дадем указания на областната администрация, че

становището на ЦИК е, че в случаите, когато изборът е обявен за
недействителен, в този случай временно изпълняващият длъжността
кмет се определя при условията на хипотезите на чл. 461 от
Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Цачев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов); против – 1 (Камелия Нейкова).
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик, това е
госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-06-17 от
30.05.2016 г. Пристигнало е по електронната поща и е от кмета на
община Монтана.
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Кметът господин Живков ни уведомява, че е починал кметът
на кметство Клисурица и ни пита необходимо ли е провеждане на
частичен избор за кмет на кметство или да назначи кметски
наместник, като тълкува параграфа, а именно § 153. Към датата на
издаване на указа на президента на Република България за
насрочване на общи избори за общински съветници и кметове, който
е бил на 11.08.2015 г. броят на населението в кметство Клисурица е
бил 102 души и е отговарял на изискванията на чл. 16, ал. 1 от
ЗАТУРБ. Към 28.05.2016 г. ни уведомява, че населението на с.
Клисурица с постоянен адрес е 97 човека и не отговаря на условията
на горепосочения член.
Аз започнах един отговор на това писмо, който даже качих
недовършен, защото искам да обсъдим как ще тълкуваме оттук
нататък чл. 16. Параграф 152 обаче е преди § 153 и в него е
извършена промяната – от 100 на 400 души.
Ние оттук нататък как ще тълкуваме случаите на такива
населени места? Колко жители трябва да имат? 400 или, ако се
промени, или 100? Това са частични избори, кметът е починал.
Аз, понеже виждам каква е практиката тук, мога да отложа
отговора, като също поискам официално от ГД ГРАО да ми даде
броя на избирателите в това населено място и в следващо заседание
да ви предложа отговор. Но във всички случаи трябва да имаме
едно-единно становище оттук нататък как ще го прилагаме.
Засега, ако искате, ви предлагам да поискаме официална
справка от ГД ГРАО, както при останалите колеги, или да…..
Колеги, кметът ни пише че към 28.05.2016 г. положението е
такова, тоест, абсолютно актуална е справката.
Тук не е насрочен избор. Те ни питат дали да насрочват или
да назначават кметски наместник.
Лично моето мнение е, че чл. 16, ал. 1 вече е променен, тъй
като законът за изменение и допълнение е влязъл в сила и че оттук
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нататък трябва да се съобразяваме с цифрата 400 и бих отговорила,
колеги, че след извършване на служебна справка – като, ако влезете
в моята страница, съм цитирала текстовете от двата параграфа –
следва да бъдат приложени текстовете от реда и начина по ЗМСМА
за съответно назначаване на кметски наместник.
Но, ако считате, че е по-добре да попитаме ГД ГРАО и да
имаме официален отговор, също съм съгласна. Както Централната
избирателна комисия прецени.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Грозева.
Колеги, предлагат ни се два варианта – директен отговор или
питане на ГД ГРАО.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Така е написан параграфът, аз затова ви
обръщам внимание относно прецизността. Може да се тълкува. Те
затова и ни питат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението да се изпрати писмо до ГД ГРАО.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние направихме справка с колегата
Сюлейман и тя горе-долу отговаря – с постоянен адрес са 98, с
настоящ адрес са 113, с постоянен и настоящ – 83. Това е към
днешна дата.
Колеги, тук става въпрос за тълкуване. Може да се тълкува и
по единия, и по другия начин. Разберете, така или иначе, към
настоящия момент, към 30 май, към който той ни пита, кодексът е
вече в сила от датата на обнародването, която е 26 май 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, в оперативен

порядък уточнихме да изпратим писмо до ГД ГРАО с търсене на
информация за броя на жителите към две дати.
Колеги, има ли коментари по това предложение? Не виждам.
Режим на гласуване текста на писмо до ГД ГРАО.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Първо пишем писмо до ГД ГРАО със
запитване, като посочваме двете дати.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отменям гласуването,
защото госпожа Грозева си взе думата по време на режим на
гласуване.
Госпожо Грозева, моля, кажете на микрофон отговоря си на
зададения въпрос извън това.
Колеги, отново режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Това е
господин Чаушев. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-419 от
26.05.2016 г. сме получили в изпълнение на наше Решение № 2662
от 18.10.2015 г. от кмета на община Сливен протоколите и съответно
разпорежданията на Административния съд – девет разпореждания и
съответно две искания от началниците на МВР – Раднево и Сливен.
Докладвам го за сведение, уважаеми колеги, за отваряне на
помещения в съответната община.
С вх. № МИ-06-395 от 13.05.2016 г. също сме получили в
изпълнение от кмета на община Кубрат също съответните протоколи
за отваряне на изборно помещение в съответното с. Мъдрево, по
искане на разследващите органи от МВР – Разград.
Съответно също, уважаеми колеги, за сведение.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка за днешно
заседание в папката с моите инициали с вх. № ЦИК-09-35 от
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27.05.2016 г. има една докладна записка от госпожа Красимира
Манолова за предложение за започване на въвеждане на английска
версия

на

нашия

сайт.

Писмото

го

има

със

съответното

предложение.
Най-общо предложението е да започнем да запълваме сайта
ни с текстове и информация на английски език и с това предложение
с Приложение № 1 към текста се предлага да се създаде карта на
сайта

и

съответно

да

има

линкове

към

президентството,

Министерския съвет, Народното събрание, Министерството на
външните работи, ГД ГРАО, Сметна палата и т.н. институции,
информация за членството на ЦИК в международните организации,
данни за кореспонденция за Комисията, закони по преценка на ЦИК,
съответно да се публикува на английски по-важна информация за
насрочване на избори, участие в международни конференции,
съответно в раздел „Международна дейност“ и „Вътрешни
нормативни актове“.
Това, уважаеми колеги, е изготвено от госпожа Жекова, която
твърди тук, че е прегледала и останалите сайтове на централните
избирателни комисии и, общо взето, този тип информация е в този
тип и на другите сайтове на избирателните комисии.
Аз предлагам да одобрим този тип информация, посочена в
Приложение № 1 на тази докладна записка и да пристъпим към
съответното попълване на тази информация на нашия сайт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Чаушев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
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Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Следващият докладчик току-що излезе от залата.
Преди да продължим, тъй като са с приоритет проектите на
решения, връщаме към т. 1 от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщаме се на проекта на
решение, който ви докладвах в началото на заседанието, тъй като
след дебатите, които проведохме тук и по повод на писмото на
колегата Грозева, изяснихме – смятам за всички – текста на
изменението на Изборния кодекс и в случая, който аз докладвах,
пълномощията на кмета са прекратени с влязло в сила решение на
Върховния административен съд на 9 май 2016 г. и съгласно чл. 463,
ал. 1 частични избори за кмет на кметство се насрочват само в
населените места,

които към датата на прекратяване на

пълномощията на кмета, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от
ЗАТУРБ, като към датата на прекратяване – 9 май 2016 г. – чл. 16, т.
1 от ЗАТУРБ предвижда в населени места с повече от 100 жители
население да се произвеждат избори за кметове на кметства.
Така че на това основание населеното място отговаря на
изискванията, видно от справката, която колегата Сюлейман направи
при предходното докладване. В това населено място жителите по
постоянен адрес към 15 март 2016 г. са 143. Тоест, отговаря на
изискванията и предлагам да приемем проекта за решение, с който
да предложим на президента да насрочи избори за кмет на кметство
Добруша.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с информацията,
която току-що предостави госпожа Матева и която ще бъде
включена в мотивната част на това решение, имате ли други
коментари по проекта на решение? Не виждам.
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Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч
Солакова); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3247-МИ.
Колеги, моля, гласувайте предложението да изпратим така
приетото решение ведно с придружително писмо със стандартен
текст и всички прилежащи документи до президента на Република
България.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, току-що приетото решение ведно с писмото обезсили
предходното протоколно решение за изпращане на писма до ГД
ГРАО.
Докладвам го за сведение.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-06423 от 27.05.2016 г. Кметът на район „Южен“ – Пловдив, ни
изпраща протокол за отваряне на помещение, определено за
съхранение на изборни книжа от изборите за общински съветници и
кметове и референдум, произведени на 25.10.2015 г.
Това е за сведение.
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Другото, което също е за сведение, е писмо с вх. № МИ-06406 от 19.05.2016 г. от секретаря на община Панагюрище, който ни
пише, че в изпълнение на т. 30 от наше Решение № 2662-МИ/НР ни
изпраща също заповед на кмета и протокол за отваряне на
помещението, където се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за общински съветници и кметове на
25.10.2015 г.
Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: .Благодаря Ви, господин
Ивков.
Следващият докладчик е господин Томов. Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, имам само за
сведение да ви докладвам, че е пристигнало писмо, което е качено в
папка от днешна дата във вътрешната мрежа от Обществения съвет
към Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват, че
днес от 15,00 ч. ще има заседание на Обществения съвет, където ще
се обсъждат промените в правилата, които ние гласувахме с
Решение № 3230 и да напомня това, че както всеки член на
Обществения съвет е добре дошъл на наше заседание, така и всеки
член на ЦИК е добре дошъл на заседание на Обществения съвет. То
е от 15,00 ч. днес.
Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на господин
Томов.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6.

Доклади по постановления на прокуратури.

Колеги, постановленията ще бъдат докладвани на следващото
заседание с изключение на едно, за което господин Баханов каза, че
има срок, евентуално ако ЦИК вземе решение.
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Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, Писмо с вх. № ЕП-09-151 от 26.05.2016 г. е за
постановление за прекратяване на наказателно производство на
районен прокурор при Районна прокуратура – гр.Момчилград.
Колеги, докладвам го днес, тъй като срокът за обжалване е
седмодневен срок от получаването му. Така че ще обърна внимание
само на това постановление днес.
Става въпрос, както казах, за постановление на Районна
прокуратура – Момчилград. Образувано е досъдебно производство
срещу едно лице от гр. Момчилград със съответния единен
граждански номер за това, че на 25 май 2014 г. в Копенхаген,
Кралство Дания е упражнил избирателно право без да има такова,
тоест, гласувал е за избор на членове на Европейския парламент от
Република България, след като не е живял на територията на
Република България или друга държава-членка на Европейския съюз
най-малко три месеца преди датата на провеждане на изборите.
В конкретния случай в хода на разследването се установило,
че лицето е родено през 1991 г. в Република Турция. Там е завършил
основното си образование, там е започнал и средното си
образование, което завършва през 2007 г. Веднага след завършване
на средното си образование е бил приет за студент в бизнесколеж в
гр. Копенхаген, Кралство Дания.
От представеното по делото удостоверение за регистрация от
31.07.2007 г. на името на лицето е видно, че същият притежава
номер на чужденец – изписан е в постановлението – има адресна
регистрация във Фриместервай, Копенхаген. Удостоверението за
регистрация е било издадено от Бизнес агенция на Кралство Дания, с
което се твърди, че лицето отговаря на изискванията да бъде
регистриран съгласно постановление № 358 от 21.04.2006 г. за
пребиваване в Дания на чужденци, които са обхванати от правилата
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на Европейския съюз, поради което е регистриран като жител на
Европейския съюз с право на пребиваване в Дания.
Това е описано в постановлението.
Следват изводите на прокуратурата, че от събраните по
делото доказателства е видно, че към датата на изборите за членове
на Европейския парламент през 2014 г. лицето е имало адресна
регистрация по настоящ адрес или адрес на пребиваване в гр.
Копенхаген. За тази адресна регистрация обаче пише, че не е била
заявена съгласно Закона за гражданската регистрация пред
съответното длъжностно лице по постоянен адрес, а именно община
Момчилград, с което е извършено административно нарушение и се
счита, че може да се направи обоснован извод, че липсва
съставомерно деяние по смисъла на чл. 168, ал. 1 от наказателния
кодекс, поради което следва наказателното производство срещу
лицето да бъде прекратено поради липса на извършено престъпно
деяние.
Поради всичко това и на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 и чл. 24,
ал. 1 прекратява дознание № 45/2015 по описа на Окръжно
следствено отделение към Окръжна прокуратура – Кърджали.
Изпратен ни е препис, уважаеми колеги, със седмодневен
срок за обжалване, който изтича, ако не се лъжа, в други ден.
Моето предложение с оглед на това, което е описано в
постановлението, е да не се обжалва, да остане за сведение, тъй като
има приложени документи, че лицето е регистрирано в държавачленка на Европейския съюз много преди изискуемия от закона
тримесечен срок. Само евентуално не е уведомило за постоянния си
адрес администрацията, че има настоящ адрес в Копенхаген, Дания,
където е упражнил правото си на глас.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Баханов.
Дами и господа, има ли други становища? Не виждам.
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Остава за сведение.
Колеги, продължаваме със следващата точка – точка седма от дневния ред:
7.

Разни.

Само преди това бих искала да ви попитам. Господин Пенев,
тъй като той днес отсъства поради отпуск, е качил във вътрешната
мрежа, публикувал е изготвени от него пет отговора до Следствен
отдел, Окръжна прокуратура – Хасково, до ОД на МВР – по
преписки, за които искат информация.
Затова, колеги, ви питам някой ще се заеме ли да ги докладва
за следващото заседание, за да можем своевременно да отговорим.
Господин Пенев си ги е написал, въпросът е някой да ги докладва.
Господин Ивков, да, благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да върна доклада във връзка
с кметство Петлино и Калоянци – да не пишем писмо до ГД ГРАО,
тъй като официално обявеното население към 15 март 2016 г. на
сайта на ГД ГРАО население за двете села е много над и даже
измененията на Изборния кодекс – с. Петлино са 1058 жители, в с.
Калоянци са 986.
За другото заседание ще подготвя решенията. Предлагам да
не пишем писмото. Да променим протоколното решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като няма в
момента проекта на решение, който да гласуваме, това ще бъде на
следващото заседание.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева –
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Изчерпахме тази точка от дневния ред.
Продължаваме в т. Разни.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз само накратко за
сведение ви запознавам, че във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали се намира доклад от участието ми в среща на групата по
изборните въпроси в Брюксел. Докладвам ги за сведение, като
материалите, които са приложение към доклада, в известна степен са
обемни и не могат да се качат. Ще бъдат на разположение в
„Деловодството“.
Сега за сведение и запознаване го докладвам, а на
следващото заседание щи има конкретни предложения по доклада.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Генчева.
Колеги, във вътрешната мрежа виждате във връзка с
протоколната дейност на Централната избирателна комисия и по
повод поздравителните адреси, които ние изпращаме до органи на
управление, с които Централната избирателна комисия комуникира,
виждате едно благодарствено писмо във връзка с изпратен
поздравителен адрес.
Колеги, с това преди да закрия днешното заседание на ЦИК
ви информирам, че утре свиквам работно заседание в 10,30 ч.
Продължаваме с точките от дневния ред, които останаха от
понеделник,

плюс

новите

точки,

които

днес

останаха

за

дискутираме, а именно по отношение писмото от МРРБ във връзка
със сградата, самолетните билети и преди това включени в дневния
ред, писмото, получено от и.д. главния секретар на администрацията
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на Министерския съвет във връзка с изплащане на възнаграждения
на ОИК и въпроси, свързани с архивиране.
Колеги,

свиквам

следващото

редовно

заседание

Централната избирателна комисия в четвъртък в 10,30 ч.
С това закривам днешното заседание.
(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.
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