ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 367
На 21 юли 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 технически характеристики на
бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на
Република България.
Докладва: Севинч Солакова
2. Проект на принципно решение относно приложимите
решения на ЦИК при произвеждането на нови и частични избори,
насрочени преди измененията на Изборния кодекс, за 2 октомври
2016 г.
Докладва: Росица Матева
3. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Румен Цачев, Иванка Грозева, Росица Матева, Камелия
Нейкова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Таня Цанева
4. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
Докладват: Александър Андреев, Таня Цанева, Георги Баханов,
Иванка Грозева
5. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Иванка Грозева, Таня Цанева, Ерхан
Чаушев, Ивилина Алексиева
6. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Георги Баханов, Метин Сюлейман
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7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 10 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 21 юли 2016 г.
Разполагате с проект за дневен ред.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, подготвила съм проект на
принципно решение за приложимите решения на ЦИК при
произвеждане на избори – нови и частични, насрочени за 2 октомври
2016 г. преди изменението на Изборния кодекс. Ако прецените, че
можем да го приемем сега, да го включим в дневния ред.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
включвам го като нова точка втора.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в точката за отваряне на
помещения и доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Чаушев.
Други? – Не виждам.
Колеги, поради възникнал технически проблем, ще започнем
днешното заседание с явно гласуване с вдигане на ръка – един от
начините за гласуване, уредени в нашия правилник.
Колеги, определям господин Сюлейман да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Колеги, приет е дневният ред.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект
на
решение
относно
технически
характеристики на бюлетината за гласуване в изборите за
президент и вицепрезидент на Република България.
Докладчик е госпожа Солакова.
С оглед на факта, че става дума за технически
характеристики, колеги, ви предлагам да изключим камерата.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Прие се това предложение – изключваме камерата.
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Включваме камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
проведохме дискусията относно проекта за техническите
характеристики на бюлетината.
Подлагам на гласуване да приемем с протоколно решение
така предложения ни проект, допълнен в залата.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да предоставим на
печатницата проекта на технически характеристики с това
съдържание, което е одобрено с протоколното решение, и да
предложим да се изготви проект на бюлетина, вариант на бюлетина
с тези одобрени технически характеристики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, позволете ми да дам думата на господин Андреев да
докладва своите преписки и след това ще се върнем към
разглеждането на новата точка втора.
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3. Искания за отваряне на запечатани помещения.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № МИ.14-160 от 19.07.2016 г. от временно
изпълняващия длъжността секретар на район „Искър“ госпожа
Георгиева, в което се прави искане за издаване на разрешение за
отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените избори за общински
съветници и кметове и президент и вицепрезидент на републиката,
произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., с оглед архивирането и
предаването на изборните книжа и материали на отдел „Държавен
архив“ при Регионален държавен архив – София, от местните избори
през 2011 г.
Моя папка за днешното заседание съм подготвил проект,
който е с № 3305, с което даваме разрешение за отваряне на
запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от двата вида избори, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г., с цел архивирането на изборните книжа от местните избори,
като книжата и материалите от изборите за президент и
вицепрезидент остават да се съхраняват до произвеждане на
следващите избори от същия вид. И след архивирането,
извършването на експертизата и предаването на „Държавен архив“,
съответно да ни бъдат изпратени копия от заповедта на кмета и
съответните протоколи в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,),
против – няма.
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Колеги, това е Решение № 3314-МИ.
Продължете, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо от община Горна Оряховица, с вх. №
МИ-06-625 от 19.07.2016 г., с което кметът на община Горна
Оряховица ни е изпратила документите, а именно заповедта,
протоколите за извършеното архивиране на изборните книжа и
материали, които се съхраняват от изборите през 2011 г. Цялата
преписка съдържа съответните протоколи на експертната комисия,
освен заповедите, и придружителното писмо.
Предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
4. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, искам да ви докладвам
две преписки, свързани с изплащането на възнаграждения на
общинските избирателни комисии за проведени заседания. Едното е
от общинската избирателна комисия – гр. Ракитово, с вх. № МИ-15804 от 08.07.2016 г. Проведено е заседание на 8.06.2016 г., на което
са присъствали: председател, секретар и шестима членове. На
заседанието са предсрочно прекратени пълномощията на общински
съветник и на негово място е обявен следващият в кандидатската
листа на политическа партия „ГЕРБ“.
Съгласно нашата процедура има контролен лист, съответно е
одобрено, затова ви предлагам да гласуваме одобряването на
възнаграждението. Основанието за изплащане е Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,),
против – няма.
Предложението се приема.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И второто възнаграждение, което
искам да ви докладвам, това е вх. № МИ-15-853 от 13.07.2016 г. В
предходното заседание ви докладвах за проведеното заседание на
общинската избирателна комисия Сунгурларе, област Бургас, във
връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на с.
Везенково, община Сунгурларе, област Бургас, тъй като същият е
подал оставка по причини, които са изложени в неговото заявление.
В случая има основание да им изплатим и възнаграждението.
На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 7 членове на общинската избирателна
комисия. Основанието за изплащане на възнаграждението е Решение
№ 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел І, т. 1, буква „в“.
Предлагам за изплащане. Също е минало през цялата процедура и
има контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Който е съгласен моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към нова точка втора:
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2. Проект на принципно решение относно приложимите
решения на ЦИК при произвеждането на нови и частични
избори, насрочени преди измененията на Изборния кодекс, за 2
октомври 2016 г.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът с № 3307 е в папка с
моите инициали. Предлагам ви да приемем този проект на решение,
с което да укажем на общинските избирателни комисии, в които ще
се произвеждат избори на 2 октомври 2016 г. – нови избори за
общински съветници в община Ружинци и в община Балчик, и за
кмет на кметство в с. Дяково, община Дупница, както и частични
избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, кметство
Загорско, община Момчилград, и кметство Градево, община
Симитли.
Това са шестте избора, които са насрочени преди –
обнародвани са указите преди да бъде обнародвано изменението на
Изборния кодекс, т.е. те ще бъдат произведени по стария ред. Затова
ви предлагам да приемем това решение, с което да укажем на шестте
общински избирателни комисии какъв ред би следвало да спазват и
кои са приложимите решения.
В решението съм ги посочила така, както сме го правили за
предходните нови и частични избори, които произведохме през м.
март и през м. юни 2016 г., но за да не се налага да гледат няколко
решения, ги изброих отново тук, в този проект, като им е указано в
първата точка, че следва да спазват тези приложими решения, с
изключение на посочените в тях дати и правилата за национален
референдум, а при прилагането на решенията следва да съобразяват
сроковете и датите, посочени в хронограмата за новите избори –
съответно ще им бъде указан линк, който като натиснат на него на
страницата, ще се отваря направо хронограмата за новите избори на
2 октомври 2016 г., съответно по същия начин ще се отваря и
хронограмата за частичните избори за 2 октомври 2016 г.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,
мнения, въпроси? (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в относно и отдолу в първата
точка всъщност ще поправя и ще бъде: и частични избори за кмет на
кметство – и изброяваме.
Колеги, добавяме в т. 55: Решение № 3041 от 27 януари 2016
г. относно публичните регистри, които следва да се водят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други?
Имате ли нужда от още време за преглед? – Нямаме допълнителни
разисквания.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3315-МИ.
Преди да преминем към следващата точка от дневния ред,
колеги, да ви уведомя, че всички отсъстващи от днешното заседание
отсъстват по обективни причини.
Продължаваме с:
3. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладчик – господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ06-609 от 20.07.2016 г., постъпило от кмета на община Златарица. С
това писмо кметът на община Златарица ни представя заповед за
определяне на длъжностни лица, които да присъстват и да отворят
запечатано помещение от местните избори през 2011 г., както и
протокол от комисията, съставен по повод отварянето на
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали.
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Представена е и разписка за приемане и предаване на документи на
отдел „Държавен архив“ за постоянно съхранение. Свързано е с
отваряне на помещението, извършване на експертиза и предаване на
отдел „Държавен архив“ на изборни книжа и материали.
Писмото всъщност е второ по ред на писмо със същия
входящ номер, само че от 1307.2016 г., тъй като тогава в доклада си
кметът на община Златарица не е приложил изискуемите документи
съгласно нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., за
извършване на определените от комисията дейности.
За сведение го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
в моя папка от днешна дата е качен проект за решение във връзка с
писмо с вх. № МИ-14-161 от 19.07.2016 г. Писмото ни е изпратено
от кмета на община Ружинци, с искане за отваряне на запечатани
помещения. В тези помещения се съхраняват изборните книжа и
материали за общински съветници и кметове и националния
референдум, произведени през 2015 г., и в следващото помещение –
останали книжа след предаването им в архив от 23 и 30 октомври
2011 г. на местните и президентските книжа.
Искането е във връзка с преместване на книжата в едно
помещение, тъй като второто е необходимо за административни
нужди на общината. През м. февруари сме разрешили отваряне на
помещението с цел архивиране на книжата от 2011 г. и общината ни
е изпратила необходимите протоколи и документи.
Предлагам ви да разрешим отваряне на запечатаните
помещения в община Ружинци с цел обединяване на книжата в едно
помещение. Като съм добавила още един абзац: След преместване на
изборните книжа и материали помещението да бъде запечатано
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съгласно изискванията на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? (Реплики.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: От президентските избори има книжа
към настоящия момент и трябва да се запечата.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.) Тук има и от референдума
от 2015 г.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И какво като има? Нали има и от
местните избори, за които важи нашето решение? Да напишем
отделно ли или да махнем националния референдум? Какво
предлагаш? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако ще
имаме някакви предложения, нека наистина да ги правим на
микрофон.
Имаме ли някакви предложения сега? – Нямаме.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3316-ПВР/МИ.
Колеги, за да отстраним техническия проблем с нашата
система за гласуване, давам пет минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме, техническият проблем със системата за гласуване е
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отстранен, така че гласуването по следващите точки от дневния ред
сега ще продължи посредством електронната система за гласуване.
Следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът е във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали с № 3306.
Постъпило е искане с вх. № МИ-14-162 от 10 юли 2016 г.,
подписано от кмета на община Ковачевци, с което се моли да бъде
разрешено отваряне на запечатано помещение, находящо се на
втория етаж в сградата на общинската администрация в Ковачевци, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори за общински съветници и кметове и за президент и
вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.,
във връзка с извършването на експертиза и предаване на подлежащи
на архивиране книжа от изборите за общински съветници и кметове
през 2011 г. на отдел „Държавен архив“ – Перник.
Подготвила съм проект за решение, който ви предлагам да
приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3317-ПВР/МИ.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папка с моите инициали под № 3304 и е искане за отваряне на
запечатано помещение в община Септември.
Искам да ви обърна внимание, че това е трето решение на
Централната избирателна комисия, което евентуално ще вземем, за
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община Септември. Докладчик по тази преписка е колегата Ивков.
Последното ни Решение е № 3305-ПВР/МИ от 14 юли, но сега от
съдържанието на писмото става ясно, че изборните книжа и
материали от местните избори през 2011 г. се съхраняват в две
помещения в община Септември. Ние сме дали разрешение за едно,
с решението от 14 юли 2016 г., и сега в искането изрично се сочи, че
искат отваряне на второто запечатано помещение.
Така че това решение е по повод вх. № МИ-14-92 от 20 юли
2016 г. на ЦИК от кмета на община Септември, за разрешаване на
достъп до второто запечатано помещение в община Септември, в
което се съхраняват книжата и материалите от произведените
местни избори, избори за президент и вицепрезидент през 2011 г.,
изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. и
национален референдум от 2015 г., с цел предаване на изборните
книжа от местните избори през 2011 г. на отдел „Държавен архив“.
Моля ви да се запознаете със съдържанието на проекта. То е
идентично с решението, което преди малко ви посочих – Решение №
3305-ПВР/МИ от 14 юли 2016 г., като изрично в проекта съм
записала, че искането е за отваряне на второто запечатано
помещение в община Септември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова. Аз вчера мислех, когато ви разпределях тази
преписка, че е за сведение именно поради факта, че вече има такова
решение.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3318-ПВР/МИ.
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Следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, два проекта за решение
има във вътрешната мрежа в моя папка. Започвам с единия.
С вх. № МИ-14-149 от община Раднево е получено искане за
отваряне на помещение за предаване на книжа от изборите за
президент и вицепрезидент през 2011 г. от помещението, в което се
съхраняват. Текстът е стандартен, по същата логика.
Предлагам по същество да разрешим отварянето на
помещението и съответно да се извършат действията съгласно
нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., и да ни се
изпратят протоколите за извършените действия, включително и
съответните експертизи за предаване и експертизи за унищожаване
на материалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3319-ПВР/МИ.
И следващият ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият проект на решение е по
искане от кмета на община Пещера, с вх. № МИ-14-148 от 8.07.2016
г. Случаят е същият. Иска се отваряне на помещение, в което се
съхраняват материалите от изборите за президент и вицепрезидент
през 2011 г. Съответно се иска отварянето за предаване на тези
материали в отдел „Държавен архив“ – Пазарджик.
Решението е същото, по обичайния ред и модел. Предлагам
да разрешим отварянето на въпросното помещение, в което се
съхраняват тези книжа и материали от изборите за президент и
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вицепрезидент при изпълнението на наше Решение № 2662-МИ/НР
от 18 октомври 2015 г. и съответното указание да ни се изпратят
протоколите за извършените действия и съответно експертизите от
описа на тези книжа и материали, както и протоколите за тяхното
унищожаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Колеги, отменям гласуването – получило се е недоразумение.
Режим на гласуване. Гласуваме отново.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3320-ПВР/МИ.
Следващ докладчик е колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали ви
предлагам проект на решение относно отваряне на запечатано
помещение в община Болярово, област Ямбол. Входящият номер е
МИ-14-158 от 18 юли 2016 г. Тъй като писмото беше малко неясно
затова какво се съдържа в това помещение, аз проведох телефонен
разговор. Уточниха, че книжата са от 2011 г., както за местни
избори, така и за национален референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволете ми
само да допълня, че буквално преди минути дойде преписката и на
хартиен носител, че се съхраняват книжа и материали както от
местните избори, така и от изборите за президент и вицепрезидент.
Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Затова ви предлагам съответния проект на
решение, с което да разрешим отварянето на запечатано помещение,
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находящо се в сградата на поликлиника, която е на адрес: гр.
Болярово, ул. „Васил Левски“, община Болярово, област Ямбол,
аналогично на предидущите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? - Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3321-ПВР/МИ.
Колеги, приключихме с тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следващата точка:
4. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И към следващата точка за възнаграждения,
предлагам да бъдат одобрени възнаграждения, поискани от
общинската избирателна комисия – Ямбол, с вх. № МИ-15-767 от
14.07.2016 г. Искам да се обърна към колегите от ОИК – Ямбол, че
сега го докладваме, но тъй като тогава бяхме в процес, в който се
регулираха механизмите за плащане, затова със съответния
контролен лист ви предлагам по тази преписка и по това искане да
бъдат одобрени:
Заседание на 13 април 2016 г., на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове;
заседание на 27 април 2016 г. – присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 7 членове, както и четири дежурства.
Дежурствата са във връзка с предаване на преписки, тъй като
е имало искания от съответните РДВР. Това са:
Дежурство на 12 април 2016 г. от председател и един член.
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Дежурство на 15 април 2016 г. от председател и двама
членове.
Дежурство на 25 април 2016 г. от председател.
И дежурство на 4 май 2016 г. от председател, секретар и един
член.
Моля да бъдат одобрени съответните възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е господин Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги,
с вх. № МИ-15-825 от 11.07.2016 г. в Централната избирателна
комисия е постъпило искане от общинската избирателна комисия –
Сандански, за изплащане на възнаграждения за дадени дежурства и
проведени заседания от същата комисия. Искането е подписано от
председател и секретар и подпечатано с печата на общинската
избирателна комисия – Сандански.
Колеги, тъй като повече, ще ги изчета. Само искам да кажа
предварително, че има изготвен контролен лист от финансовия
контрольор Желязков, подписан от същия, Справка № 6 за размера
на сумите за възнаграждения по писмото с входящия номер, който
ви изчетох преди малко, както и подробно е описана от
счетоводството справка за проведените дежурства и заседания по
въпросното искане.
Уважаеми колеги, ще ти изчета.
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Първото искане е за проведено дежурство на 8.12.2015 г. от
председателя, заместник-председателя и секретаря на общинската
избирателна комисия – Сандански, във връзка с постъпила
касационна жалба по повод решение № 1829 по административно
дело № 848 на Административен съд – Благоевград. Изготвено е
възражение по повод постъпилата касационна жалба.
Дежурство на 10.12.2015 г. от председател, секретар и двама
членове във връзка с постъпила жалба по дело № 1846 от 2015 г. по
административно дело № 849 от 2015 г. по описа на
Административен съд – Благоевград.
Дежурство на 7 януари 2016 г. от заместник-председател и
двама от членовете на ОИК – Сандански, по повод постъпило писмо
по електронната поща на ОИК – Сандански, от „Информационно
обслужване“, за предаване на електронния подпис на ОИК –
Сандански, изготвяне на придружително писмо и предаване на
електронния подпис на ОИК – Сандански на регионалния
представител на „Информационно обслужване“ посредством
куриерските услуги на „Български пощи“.
Дежурство на 26 януари 2016 г. от председателя, заместникпредседателя и секретаря на ОИК във връзка с предаване на
неизползваните бюлетини, изборни книжа и материали от
произведените на 25.10.2015 г. и 1.11.2015 г. местни избори и
национален референдум от страна на ОИК – Сандански, на
упълномощени представители на община Сандански.
Следващото дежурство на 28 януари 2016 г. е от заместникпредседател и двама от членовете на ОИК – Сандански, относно
изготвяне на искане до община Сандански по повод на писмасправки, относно одобрени с протоколни решения на ЦИК
възражения на ОИК – Сандански.
Дежурство на 3.02.2016 г. от председателя, заместникпредседателя и член на ОИК – Сандански, относно отваряне на
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за общински съветници и кметове на
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25.10.2015 г. и 1.11.2015 г., както и национален референдум на
25.10.2015 г. и прибиране на съхранение на три броя кашони от ТЗ
на ГД „ГРАО“, съдържащи избирателни списъци и други книжа,
намиращи се в пликове, съгласно т. 29 от Решение № 2662-МИ/НР
от 18 октомври 2015 г.
Следващото дежурство е на 10.03.2016 г. от председател,
заместник-председател, секретар и двама от членовете във връзка с
подготовка по повод насрочено заседание по административно дело
№ 14702 от 2015 г. на Върховния административен съд, ІV
отделение, за 14.03.2016 г., от 14,00 ч.
Дежурство на 11.03.2016 г. от председател, заместникпредседател, секретар и двама членове във връзка с подготовка
насрочено заседание по административно дело № 14708 – това е
друго дело, на Върховния административен съд, ІV отделение, за
15.03.2016 г.
Дежурство на 14.03.2016 г. от председател и заместникпредседател във връзка с явяване по повод насрочено заседание по
административно дело на Върховния административен съд.
Дежурство на 15.03.2016 г. от председател и заместникпредседател във връзка с явяване по повод насрочено заседание по
административно дело № 14708 във Върховния административен
съд.
Дежурство на 21.03.2016 г. от председател, заместникпредседател и секретар относно отваряне на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени
избори за общински съветници и кметове през 2015 г. във връзка с
постъпили искания от РУ на МВР „Полиция“ – Сандански, за
предоставяне на заверено копие от избирателния списък на
съответна СИК.
Дежурство на 13.04.2016 г. от заместник-председател и двама
членове на ОИК – Сандански, във връзка с постъпило писмо от
Районно управление „Полиция“ с искане за предоставяне на
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информация относно кандидатите за кмет на с. Петрово за изборите
на 25 октомври 2015 г.
Дежурство на 15.04.2016 г. от заместник-председател и двама
от членовете на ОИК, във връзка с постъпило писмо от Районно
управление „Полиция“ с искане да им предоставят информация
относно кандидатите за кмет на с. Петрово в изборите на 25
октомври 2015 г. – извършена справка, изготвено е писмо и
прилагане на справка с исканата информация относно писмото.
Дежурство на 19.04.2016 г. от председател, заместникпредседател и секретар относно отваряне на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборни книжа и материали от местните
избори и национален референдум през 2015 г., във връзка с
постъпили искания от РУ на МВР „Полиция“ с искане за
предоставяне на избирателни списъци.
Дежурство на 22.04.2016 г. от председател, заместникпредседател, секретар и двама членове относно подготовка на
заседание по административно дело № 14702 във Върховния
административен съд, насрочено за 25.04.2016 г.
Дежурство на 25.04.2016 г. от председател и заместникпредседател във връзка с явяване по повод на това дело.
Дежурство на 9 май 2016 г. от председателя, заместникпредседателя и секретаря относно отваряне на запечатано
помещение, където се съхраняват изборни книжа и материали от
местни избори и национален референдум във връзка с постъпили
искания от РУ „Полиция“ за предоставяне на заверени копия на
избирателни списъци.
Дежурство на 18.05.2016 г. от заместник-председател и двама
от членовете на ОИК – Сандански, във връзка с постъпило писмо от
Районен съд – Благоевград, с искане да им се предостави
информация дали член на политическа партия е бил регистриран
като кандидат за кмет на община, кмет на кметство или общински
съветник – проверка и изготвяне отговор на писмото.
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Следващото е заседание на 31 май 2016 г. на ОИК –
Сандански. Присъства цялата комисия - председател, заместникпредседател, секретар и 8 от членовете на комисията – за
запознаване на членовете на комисията с период 4.12.2015 г. –
31.05.2016 г. за дейността, извършена от различни членове на
общинската избирателна комисия, уведомяване за постъпили писма
и преписки, свеждане до знанието решенията на Върховния
административен съд по делата срещу решения на ОИК –
Сандански. И следващата точка е обсъждане на решение № 6179 на
ВАС по повод административно дело, и обсъждане на действията на
ОИК – Сандански, по новообразувано административно дело на
Административен съд – Благоевград.
Уважаеми колеги, тези дежурства и заседания, както знаете,
са във връзка, че имаше обжалване на изборните резултати за
община Сандански и във връзка с това провеждане на дела както в
Административния съд – Благоевград, така и във Върховния
административен съд, който пък от своя страна върна на друг състав
на Благоевградския административен съд.
Следващото е заседание на 1.06.2016 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 5 от
членовете на ОИК – Сандански, във връзка с постъпило
уведомление чрез Общинския съвет – Сандански, от Йорданка
Нонева – общински съветник, за предсрочно прекратяване на
пълномощията й като общински съветник, поради избирането й на
щатна длъжност като държавен служител в администрацията на
община Сандански, и обявяване на следващия в съответната листа.
Дежурство на 3.06.2016 г. от председател, заместникпредседател и секретар, във връзка с явяване по повод насрочено
заседание по административно дело № 306 на Административен съд
– Благоевград.
Следващото е заседание на 6.06.2016 г. – присъстват
председател, заместник-председател и петима от членовете, с дневен
ред, който е посочен в искането: за определяне на членове от ОИК –
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Сандански, които да получат избирателните списъци от местните
избори на 25 октомври 2015 г. и които да се представят по
административно дело № 306 и определяне на членове на ОИК,
които да присъстват на заседанието по същото дело, във връзка с
преброяване на недействителните бюлетини за избор на кмет на
община Сандански.
Дежурство на 7.06.2016 г. от председател, заместникпредседател и двама от членовете, във връзка с отваряне на
запечатано помещение, в които се съхраняват избирателни списъци,
както и придружаването им до Административен съд – Благоевград,
за явяване по административно дело № 306 и транспортирането им
обратно до помещението за съхранение след приключване на делото.
Дежурство на 8.06.2016 г. от председател, заместникпредседател и двама от членовете във връзка с отваряне на
запечатано помещение и отново транспортиране и придружаване на
изборни книжа и материали до Административен съд – Благоевград,
за явяване по административно дело № 306. Тогава имаше в една
седмица, ако не се лъжа, заседания всеки ден, така че тези дежурства
на определени членове са във връзка с явяването по тези заседания и
транспортиране на съответните изборни книжа и материали.
Дежурство на 9.06.2016 г. от заместник-председател, секретар
и двама членове – отново във връзка с отваряне и придружаване до
Административния съд и връщането им до помещението за
съхранение след приключване на делото.
Дежурство на 10.06.2016 г. отново по същия повод от
заместник-председател и трима членове на ОИК – Сандански.
Дежурство на 13.06.2016 г. от председател, заместникпредседател и двама от членовете – отново във връзка с
придружаване на изборни книжа и материали и връщането им до
помещението, в което се съхраняват в ОИК – Сандански.
Дежурство на 16.06.2016 г. от председател, заместникпредседател и секретар относно издаване на удостоверение за избран
общински съветник, връчване и полагане на клетва от същия.
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Дежурство на 27.06.2016 г. от заместник-председател и двама
от членовете относно постъпили писма от РУ на МВР – Сандански, с
искане за справки и община Сандански.
И дежурство на 6.07.2016 г. от заместник-председател и
двама от членовете на ОИК – Сандански, относно изготвяне на
писмен отговор, съответно направена справка за писмо на РУ на
МВР – Сандански.
Всички искания са във връзка с наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г., раздел І, т. 1, буква „б“, буква „г“ и буква „и“. Счита се,
че е редовно направено, така че колеги, след запознаване с раздел ІІІ,
т. 14 и 15 от същото ни предоставят настоящото искане и искат да
им изплатим възнаграждение за проведените повечето дежурства, а
мисля, че имаше две или три заседания, на общинската избирателна
комисия – Сандански.
След изготвената справка е посочено, че общо цялата сума е
6132 лв. с осигурителните вноски, иначе стойността е 4681 лв. за
всички тези изброени заседания и дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Проверил съм предишните искания на
общинската избирателна комисия – няма дублиране на дати като
дежурства и като заседания. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, предлагам да бъдат заплатени
от бюджета на Централната избирателна комисия всички искания,
които са направени и които касаят проведени дежурства и заседания
на ОИК – Сандански, след датата 1 май 2016 г. (Обсъждане.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, подкрепям първото си
предложение, тъй като погледнах входящия номер в Централната
избирателна комисия. Той е МИ-15-825 от 11.07.2016 г., а съгласно
практиката на Централната избирателна комисия и водената
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кореспонденция между ЦИК и Министерския съвет, всички искания,
които постъпват в ЦИК след 1 май 2016 г., се изплащат от бюджета
на Централната избирателна комисия. Това искане е такова, така че
поддържам становището си за изплащане на всички възнаграждения
така, както ги докладвах – за дежурства и за заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-769
от 15.06.2016 г. е постъпило искане за заплащане на възнаграждение
на членовете на общинската избирателна комисия – Видин.
Комисията е провела едно заседание на 10 юни 2016 г. във връзка с
предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на с.
Капитановци, който както ви докладвах още през м. юни, е починал.
На заседанието са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 6 членове. Справката е одобрена, има
контролен лист, има справка с размера на сумите. Така че ви
предлагам да одобрим изплащането на това възнаграждение за
проведеното заседание на 10.06.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение –
продължаваме да получаваме покани, които са в папка „Покани“.
Ние имаме общо принципно решение по въпроса със семинарите и
обученията, но все пак да погледнете една нова покана, която е
получена и с оглед на проявен интерес да можете да се запишете.
Докладвам ви за сведение, че сме получили превода на
писмото, което ви докладвах на предното заседание с вх. № ЦИК-0738 от 18.07.2016 г. Писмото е от Европейската комисия – Служба за
управление и плащане по индивидуални права. Приложено ни
изпращат етикет и стикери, които „ще ви улеснят при
потвърждаване на вашите банкови данни, вече валидирани в
счетоводната система на комисията“.
Това е във връзка с участието на колега от ЦИК в работата
към Европейската комисия.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № 06-622 от 14.07.2016 г. То е пристигнало от община Роман,
подписано от кмета на общината, който ни уведомява във връзка с
циркулярното писмо, което изпратихме до всички общини, че
исканата от нас информация в ЦИК за предаване на „Държавен
архив“ за съхранение на книжата от местните избори през 2011 г., е
изпратена с писмо изх. № от общината 24-00-268 на 4.12.2015 г. и се
намира в ЦИК.
За сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Госпожа Солакова има думата да допълни докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, извинявайте, забравих, тъй
като на предното заседание не беше сканирано и затова го отложих
за днешното заседание, за да можете да се запознаете.
В интернет намерих информация за отпечатана книга от
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива,
със заглавие: „Казуси на „да“ и „не“ – история на референдуми от 11
страни“. Книгата е отпечатана във връзка с един проект след
проучване на референдуми в 11 страни, и трябваше да се провери
наличието, както и цената и дали не са безплатни тези книжки и
могат ли да ни предоставят, ако са налични.
Госпожа Богданова проведе разговор с издателството и с
ръководителя на екипа – госпожа Даниела Божинова, и се оказа, че
тя разполага с няколко екземпляра и може да предостави поне два
безплатно на Централната избирателна комисия, тъй като касае
проучване на практиката в 11 страни по повод произвеждане на
референдуми там.
Във връзка с това госпожа Богданова е разбрала от госпожа
Мариана Божинова, че има и една друга книга. Изданието е от
2014 г. и е със заглавие „Хората решават: референдуми, инициативи
и отзоваване в САЩ“. Това издание от 2014 г. се предлага в няколко
книжарници, включително и от госпожа Мариана Божинова като
автор, тъй като е авторско проучването на практиката в Съединените
американски щати и струва 11,99 лв. Но аз за предното заседание
успях да го намеря и в друга книжарница, където е 10,79 лв.
Без да уточняваме конкретната цена, аз ви предлагам да
одобрим закупуването на 2 до 5 броя – два броя. И ако нямате нищо
против, да ги закупим от автора – госпожа Мариана Божинова, така
както тя е предложила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари?
Режим на гласуване, колеги.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, колеги, к нф- № 06530 от 15.07.2016 г. е пристигнал пакет от документи по отваряне на
запечатано помещение от кмета на община Дългопол. Това е
направено по наше искане, когато са ни уведомили и ние сме
поискали да ни бъде изпратен съответният пакет от документи.
За сведение ви го предлагам.
Както и за сведение докладвам вх. № ЦИК.07-58 от
14.07.2016 г. Ако си спомняте, бяхме пратили писмо до някои
институции, които да ни дадат информация за страните, в които има
машинно гласуване, машинно преброяване, електронно гласуване.
Не бяха придвижени нашите писма. Направихме телефонно
обаждане и ни уведомяват. Това писмо специално е от ОССЕ, с
което казват, че го препращат в друг департамент в ОССЕ, за да
могат да ни дадат отговор по поставените от нас въпроси.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващият докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
е получено писмо от Районно управление – Асеновград, в което по
същество се иска информация по производство. Има и проект на
отговор във вътрешната мрежа.
По същество случаят е следният. Гражданинът е гласувал в с.
Козарево – бил е дописан в избирателния списък. Съответно от
нашата проверка се оказва, че явно има проблем с постоянния и
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настоящия адрес. Съответно настоящият и постоянният му адрес са
в България, но явно нещо там има проблем.
По същество от нас се иска да отговорим на въпроса къде по
принцип би следвало да гласува гражданинът, да посочим номера на
секцията, съответно адреса на тази секция и съответно да изпратим
избирателен списък, в който би следвало да бъде вписан въпросният
гражданин. Горе-долу такива са формулировките.
Във вътрешната мрежа има предложен текст на отговор.
Няма да го чета. По същество отговаряме, че за въпросната
информация би следвало да се обърне въпросният разследващ орган
към администрацията по постоянен или евентуално по настоящ
адрес на въпросния гражданин. Горе-долу това е смисълът на текста,
който е публикуван във вътрешната мрежа. Предлагам да отговорим
в този вариант на текста.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ако
няма допълнения, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към разглеждането на следващата точка от
дневния ред:
6. Доклади по постановления на прокуратури.
Заповядайте, колега Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам вх.
№ МИ-09-682 от 10 юли 2016 г. – постановление за прекратяване на
наказателно производство от Районна прокуратура – Велико
Търново. Преписката е № 442 по описа на Великотърновската
районна прокуратура за 2016 г., както и досъдебно производство
ЗМ-386 от 2016 г. по описа на Районно управление – Велико
Търново при Областна дирекция на МВР – Велико Търново.
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Досъдебното производство е образувано срещу лице, което е
упражнило избирателното си право и е гласувало на референдума на
25 октомври 2015 г. в гр. Килифарево, което представлява
престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, като в хода
на разследването е установено, че същото лице страда от епилепсия,
шизофрения и умерена умствена изостаналост. Същият е поставен
под запрещение и за настойник е назначена майка му.
По делото е назначена съдебно-психиатрична експертиза,
която дава заключение, че виновното лице поради психичното си
състояние не е разбирало свойствата и значението на извършеното.
Той не е могъл да ръководи постъпките си, с оглед на което
наблюдаващият прокурор стига до извода, че по чл. 32 от
Наказателния кодекс то не е наказателно отговорно. Поради което
следва да бъде прекратено наказателното производство.
Аз споделям изводите на наблюдаващия прокурор, поради
което предлагам това постановление да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Колеги, позволете ми – видях, че сте преминали към
докладите по постановления, но аз имах един доклад по писма и
бих искала да го докладвам.
Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван вх. № към ЦИК07-78 – превод, в папката на господин Чаушев. Това е превод от
английски на получено на 18 юли 2016 г. писмо от Световната
асоциация на органите за управление на избори. В повод това писмо
вие си спомняте, че ние отправихме към ОССЕ, както преди малко
докладва и госпожа Цанева: до ОССЕ, до Световната асоциация на
органите за управление на избори и до още един адресат писмо, в
което поискахме да ни бъде предоставена информация за държави,
които са въвели машинно преброяване на гласовете, анализи,
становища и разработки от международни експерти по тази тема, и
държави, които са въвели дистанционно електронно гласуване.
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Това проучване беше и все още ни е необходимо с оглед
нуждата на Централната избирателна комисия да проучи практиката
по машинно преброяване, така че да може да организира този
експеримент съобразно изискванията на закона при произвеждането
на изборите за президент и вицепрезидент тази есен.
С писмото Световната организация на органите за
управление на избори поставя следните въпроси:
„Не сме наясно доколко изчерпателен следва да бъде
исканият от вашата комисия списък.
По отношение на анализите на международните експерти
колко задълбочено иска вашата комисия да бъде нашето проучване.
И накрая: какво точно включва дистанционното електронно
гласуване, т.е. върху какъв дистанционен достъп да се концентрира
вашата комисия.“
Колеги, предлагам да отговорим на така поставените въпроси
по следния начин:
Въпрос първи във връзка със списъка: Информацията, с която
разполагате сега, молим да я предоставите веднага, тъй като
машинното преброяване на гласовете трябва да бъде
експериментирано в България в края на настоящата година. Ако
впоследствие получите допълнителна информация за други
държави, моля, предоставете ни я допълнително.
По отношение на въпроса за анализите и становищата на
международните експерти, нека да бъде по преценка на самата
Световна организация.
А във връзка с въпроса за дистанционното електронно
гласуване да посочим, че нашият закон предвижда такъв
експеримент – гласуване по интернет.
Колеги, предлагам ви да отговорим по този начин, като
разбира се, този отговор го преведем и на английски.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
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Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против –
няма.
Предложението се приема.
Последен докладчик за днес по постановления на
прокуратури е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги,
ще ви докладвам 37 постановления на прокуратури от различни
районни прокуратури на територията на Република България –
повечето от тях преимуществено са за отказ за образуване на
досъдебни производства. Същите са качени във вътрешната мрежа,
така че колегите могат да се запознаят подробно с тях и евентуално,
ако имат някакви искания за допълнителна информация, само искам
да ви кажа, че съм ги изчел подробно абсолютно всичките, дума по
дума. Същите са качени в мрежата, има изготвен и списък, който
също е качен в съответната папка „Постановления на районни
прокуратури“. Ще ви прочета само входящите номера поради тази
причина… (Реплики.)
Уважаеми колеги, в тази връзка ще ви запозная само накратко
със съдържанието на две от постановленията, тъй като са за
прекратяване на наказателни производства, а както знаете, те са със
съответния срок и са пристигнали в Централната избирателна
комисия на 15.07.2016 г.
Едното постановление е с вх. № МИ-09-675 от 15.07.2016 г.
от Районна прокуратура – Момчилград. Касае се за едно лице, което
е живяло до 2007 г. в Момчилград, там е родена. Поради
преместване в Пловдив се наложило да промени настоящия си адрес.
През 2015 г. се е преместила отново да живее в Момчилград, което
наложило промяна на адресната й регистрация и поради тази
причина едва обаче на 7.10.2015 г. тя е подала заявление за
постоянен адрес, като е заявила постоянен адрес в Момчилград. Към
оня момент тя е имала и различни фамилни имена.
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В деня на изборите е отишла в гр. Момчилград и е искала да
упражни правото си на глас. След като са установили обаче, че
името й не фигурира в избирателния списък, а същата е била с имена
Христова и Бостанджиева, попитала дали може да гласува. След
проверка се е установило, че името й действително не фигурира.
След проведени консултации обаче членовете на избирателната
комисия заявили на обвиняемата, че може да упражни правото си на
глас след като попълни и подпише декларация, която ще й
предложат. Попълнила и подписала декларацията и била дописана в
Допълнителния списък.
Това е накратко фактическата обстановка. Извършени са
графологични експертизи, установено е, че тя е положила подписа,
но кои от членовете на секционната избирателна комисия са
изписали текстовете, са направени експертизи, но прокуратурата с
оглед на така установената фактическа обстановка счита, че тя не е
осъществила състава на престъплението по чл. 168, ал. 1 от
Наказателния кодекс. Счита, че е несъставомерно от субективна
страна, тъй като не е бил налице пряк умисъл. Дописвайки имената
на същата в избирателния списък, членовете на секционната
избирателна комисия са преценили, че тя има право да гласува,
което им се сторило логично щом има регистрация по постоянен
адрес в гр. Момчилград. Не може да се приеме, че е налице пряк
умисъл, даже нещо повече…
Тук обаче има един абзац: не може да бъде наказателно
отговорна затова, че длъжностните лица са нарушили служебните си
задължения като са й позволили да гласува и при това дописвайки
името й в избирателния списък в изборите за общински съветници и
кметове. Комисията са тези оправомощени от закона органи, които
следва да следят за законосъобразно упражняване на вота, така че
тук го няма субективният елемент.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във
връзка с това едно процедурно предложение.
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Оттук-насетне всички постановления, които колегите искат
да докладват, да ги публикуват във вътрешната мрежа, за да може
ние да се запознаем с тях и да не се налага четенето им в залата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да кажа нещо по предложението. Те са
качени във вътрешната мрежа, но има срок за обжалване, тъй като са
за прекратяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай,
колеги, не знаех, че са публикувани във вътрешната мрежа. Като
поддържам да остане за сведение, се обръщам с молба – и това е под
формата на реплика: при положение, че са публикувани във
вътрешната мрежа, да не се изчитат, защото по този начин губим
процедурно време. Мисля, че ние можем да ги четем в рамките на
публикацията.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре.
Отново уважаема госпожо председател, под формата на
дуплика да го направя. Те на 15 юли 2016 г. са дошли в Централната
избирателна комисия. Срокът им за обжалване е до утре. Тогава
трябва да дадем време да не ги чета, а колегите от Централната
избирателна комисия да ги прочетат и да преценят дали да ги
обжалваме или не. Същото е. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Баханов, продължете.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото постановление е с вх.
№ МИ-09-678 от 15.07.2016 г. и с оглед на направеното предложение
само ще ви прочета, че прокурорът прекратява. Това е на Районна
прокуратура – Свищов. Прокурорът прекратява досъдебното
производство, тъй като е счел, че упражняването на избирателното
право в нарушение на Изборния кодекс съставлява административно
нарушение и в случая не прокуратурата е компетентният орган да
прецени кое длъжностно лице от състава на секционната
избирателна комисия е извършило това нарушение. Била е дописана
в избирателните списъци при условие, че не отговаря на
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изискванията. И води до извод за изключително ниската подготовка
и познания на Изборния кодекс на тези длъжностни лица. Счита, че
компетентните органи да преценят административно- наказателната
отговорност са тези, съгласно чл. 496, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс.
Счита, че след като е дописана от изборната администрация, не е
налице вина на лицето.
Поради това предлагам да подкрепим изводите на районния
прокурор, като приемем да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, становища? – Не виждам.
Остава за сведение.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 26 юли 2016 г., вторник, от
10,30 ч.
Приятен ден ви желая!
Закривам заседанието.
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

