
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 172

На 28 май 2012  г. се  проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Разглеждане  на  проекти  за  решения  за  отваряне  на 
изборни помещения. 

Докладват: Сабрие Сапунджиева, 
 Емануил Христов

2. Уведомление  относно  предсрочно  прекратяване 

правомощията  на  кмет  на  кметство  поради  трайна  фактическа 

невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване 

и предложение до президента на републиката за насрочване на 

частичен избор. 

Докладват: Сабрие Сапунджиева
  Румяна Сидерова

3. Кореспонденция. 

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Румяна 
Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна 
Колушева-Манахова, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов, 
Владимир  Христов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
Грозева,  Красимир  Калинов,  Ралица  Негенцова  и  Силва 
Дюкенджиева.



ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова – служебно ангажирана, 
Мария  Мусорлиева  -  болна,  Мая  Андреева  –  служебно 
ангажирана,  Бисер  Троянов  –  служебно  ангажиран,  Гергана 
Маринова – служебно ангажирана, Мариана Христова и Паскал 
Бояджийски – в отпуск.

Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от 
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден,  колеги! 
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 
28 май 2012 г.

Предлагам  да  започнем  с  отваряне  на  помещения. 
Думата има госпожа Сапунджиева. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило 
е  искане  от  общинската  избирателна  комисия  в  Гоце  Делчев, 
която моли за  разрешение да бъде отпечатано помещението,  в 
което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 
проведените  през  м.  октомври  2011  г.  президентски  и  местни 
избори,  за  да  може да  се  приобщят към архива избирателните 
списъци, които са проверени и обработени от „ГРАО“, и следва 
да се съхраняват заедно с изборните книжа. Във връзка с това 
съм изготвила проект на писмо: 

„Уважаеми колеги,
Във  връзка  с  постъпило  Ваше  искане  вх.  №  691  от 

28.05.2012 г. и съгласно протоколно решение на ЦИК от 28 май 2012 
г.  Ви  уведомяваме,  че  не  е  необходимо Централната  избирателна 
комисия да взема изрично решение за отваряне на помещението за 
съхраняване на изборни книжа и материали. Такова решение следва 
да вземе Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев,  област 
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Благоевград,  по  реда  на  т.  15  от  Решение  №  1098-ПВР/МИ  от 
6 октомври 2011 г. на ЦИК, с което да определи членовете на ОИК, 
които ще отворят помещението и ще съставят протокол за това.“

Моля да се гласува писмото. 
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Сапунджиева. 
Колеги,  чухте  доклада.  Ако  нямате  възражения  или 

забележки, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Приема се. 
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: И да докладвам за сведение. 

По  факса  пристигна  писмо,  заведено  под  №  694  от  днешна 
дата –  28  май  2012  г.,  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Ветрино, в което ни изпращат копие от протокола за проведено 
заседание  и  решение  на  ОИК  –  Ветрино,  както  и  препис-
извлечение от акта за смърт на Герасим Йорданов Герасимов – 
кмет  на  с.  Доброплодно,  община  Ветрино.  Общинската 
избирателна комисия във Ветрино със  свое решение № 146 от 
28  май  2012  г.  ни  уведомява  за  настъпило  прекратяване 
пълномощията  на  кмета  на  с.  Доброплодно,  община  Ветрино, 
поради  смърт.  Прилагат  препис-извлечение  от  акта  за  смърт. 
Информирала  съм  по  телефона  Общинската  избирателна 
комисия,  че  следва  да  изпратят  в оригинал решението и  да  го 
допълнят с  предложение до Централната  избирателна комисия 
за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  с.  Доброплодно, 
община  Ветрино,  както  и  заверено  копие  от  акта  за  смърт  на 
Герасим Йорданов Герасимов. 

Това  докладвам за  сведение.  Вероятно при дежурството 
на  следващ  колега  утре  или  вдругиден  ще  пристигнат 
оригиналните  документи  и  ще  трябва  да  се  изготви 
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предложение до президента за насрочване на частичен избор за 
с. Доброплодно. 

И  за  сведение  също  така  да  докладвам  и  едно 
постановление за прекратяване на досъдебно производство в с. 
Буковец,  област  Монтана.  Досъдебното  производство  е  било 
срещу  Маргарита  Иванова  Кръстева.  Тя  е  била  член  на 
секционна  избирателна  комисия.  Погрешно  е  записана  в 
допълнителния  избирателен  списък  вместо  в  списъка  на 
придружителите.  Това  е  установило  предварителното 
производство,  поради  което  досъдебното  производство  е 
прекратено. За сведение докладвам и това постановление, което 
ни е изпратено. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В този ред на мисли 
и аз искам да ви докладвам току-що получена кореспонденция, 
която  ще  разпределя  на  дежурен  член  на  ЦИК,  който  утре  е 
дежурен,  относно  постъпило  днес  решение  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Павликени,  които  ни  уведомяват,  че  е 
необходимо  да  предложим  насрочване  на  нови  избори  в 
кметството  в  с.  Батак.  Решението  е  №  440  на  Общинската 
избирателна комисия в община Павликени, от 21 май 2012 г., в 
което ни уведомяват, че е необходимо да се насрочат избори за 
кмет на  кметство  в кметството в  с.  Батак,  община Павликени, 
област  ВеликоТърново.  Преписката  е  с  решенията  на 
Административния  съд  във  Велико  Търново  и  Върховния 
административен съд, който е оставил в сила решението. 

Разпределям го на дежурния господин Емануил Христов, 
който да разгледа преписката. Има и искане за възнаграждение. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението ми беше във връзка с 

предното  изказване.  Предлагам  да  съберем  статистическа 
информация колко  производства  са  прекратени  във  връзка  с 
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производства  за  нарушаване  на  правилата  за  гласуване.  Тази 
информация  е  важна,  защото  в  публичното  пространство 
излизат  едни  списъци  на  ГД  „ГРАО“,  че  някои  хора  били 
гласували по два, три или не знам колко си пъти, а се оказва, че 
действителността е съвсем друга. Дотук имаме най-малкото по 
мои  груби  сметки  около  30  прекратени  производства.  Тоест, 
излиза  в  публичното  пространство,  че  300,  400,  500 човека  са 
нарушили закона и има производства по Наказателния кодекс, а 
както виждаме действителността е малко по-различна. 

Предлагам  да  възложим  на  сътрудник  да  събере 
статистическа  информация,  която  да  бъде  обновяема  за  всяко 
прекратено производство за двойно гласуване. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  подкрепям 
предложението  на  колегата  Ерхан  Чаушев.  Моля  ви  да 
подкрепим предложението  на  колегата  Ерхан  Чаушев,  което  е 
много  разумно.  Той  е  прав,  че  всъщност  излиза  официалната 
информация  затова  колко  лица  са  нарушили  закона  и  са 
гласували два пъти, а досега по груби сметки имаме поне около 
30  прекратени  производства  затова,  че  досъдебното 
производство е установило, че всъщност не е налице нарушение 
на  закона  от  избирателите,  а  грешките  са  в  резултат  на 
неправилни  действия  и  по-скоро  нарушения  от  страна  на 
секционните  избирателни  комисии.  Затова  предлагам  да 
гласуваме това предложение на колегата Чаушев да се възложи, 
да  се  обобщи  тази  информация  и  да  водим  отчет  за  всички 
прекратени досъдебни производства, включително  в справката 
отстрани  да  има  и  графа:  причина  за  прекратяването  на 
досъдебното  производство,  за  да  можем и ние да  направим за 
себе си този анализ, за да обърнем внимание при обученията на 
общинските  избирателни  комисии  къде  всъщност  грешат 
секционните  избирателни  комисии  и  да  се  опитаме  да 
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отстраним  тези  грешки,  които  се  допускат  в  секционните 
комисии. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  аз  също 
намирам това предложение за логично, но бих го развил в друга 
посока.  Ако  ние  правим  статистика  на  получените  при  нас 
наказателни  постановления,  то  това  ще  бъдат  само  тези  за 
прекратяване,  тъй  като  тези  които  приключат  с  обвинителен 
акт, няма да дойдат при нас. 

Поради това предлагам да се подготви официален проект 
за писмо до Главната прокуратура, откъдето да помолим да ни 
се предостави справка колко производства са образувани, колко 
са прекратени и колко от тях  са внесени с обвинителен акт за 
разглеждане  в  съда.  Така  ще  получим  абсолютно  цялостна 
картина на този процес,  тъй като в момента,  ако предприемем 
пасивната позиция, ще имаме само прекратените производства, 
но  не  и  тези,  които  са  внесени  с  обвинителен  акт.  Тези 
постановления,  които  аз  видях  досега,  а  те  бяха  7-8,  бяха  с 
една-единствена  причина:  липса  на  престъпление,  като  общо 
взето от това, с което аз съм се запознал по тези прекратявания, 
това се дължи на грешка на нашите секционни комисии, които 
са  вписвали  грешно  в  допълнителните  избирателни  списъци. 
Поне на този етап това като че ли е най-голямата грешка. 

Предлагам  да  се  подготви  проект  за  писмо  и  да  се 
обърнем към Главната прокуратура с молба да ни предоставят 
такава  официална  справка  със  същите  аргументи,  които 
колегата Сапунджиева изложи преди малко. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Остава  да  решим 
кой ще подготви проекта. Господин Чаушев? 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Няма  проблем.  Предложението  за 
цялостна  информация  наистина  беше  разумно.  Това  ми  беше 
всъщност идеята. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложенията.  Ако  сте  съгласни  да  бъде  отправено  такова 
запитване  под  формата  на  писмо,  което  да  разгледаме  на 
следващото  заседание,  като  изискаме  информацията,  която 
господин  Чаушев  и  господин  Христов  предложиха,  моля  да 
гласувате. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
За  отваряне  на  помещение,  заповядайте  господин 

Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам ви проект за решение 

относно искане за отваряне на запечатано помещение, в което се 
съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 
23 и 30 октомври 2011 г.

„Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  592  от  10.05.2012  г.  и 
28.05.2012 г. на ЦИК от ОИК – Драгоман, Софийска област, с искане 
да  бъде  разрешено  разпечатването  на  помещението,  в  което  се 
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 
на  23  и  30  октомври  2011  г.  Искането  се  прави  във  връзка  с 
извършване на ремонт на сградата на община Драгоман, където се 
намира и това помещение.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на 
ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 
помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 
разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 
ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г.  Централната 
избирателна комисия 

Р Е Ш И:
Разрешава  достъп  до  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Драгоман, Софийска област. 

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 
членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 
различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 
и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 
с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 
определено  със  заповед  на  кмета  на  общината  служебно  лице  от 
общинската администрация. 

След отваряне на помещението същото задължително да се 
запечата  с хартиена лента и да се подпечата  с  восъчния печат на 
комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  от  избраните  членове  на 
общинската избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-
ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.“ 

Тук  не  става  въпрос  за  прибиране  на  списъци,  а  за 
отваряне  на  помещението  за  ремонт.  Затова  се  налага  да 
приемем решение, а да не отговаряме с писмо, както в повечето 
случаи. 

Само  за  ваше  сведение  искам  да  ви  кажа.  Сигурно  ви 
прави впечатление,  че  писмото  е  от  10  май  и  аз  го  докладвах 
тогава,  но беше само с един подпис – на секретаря.  Обадих се 
по телефона и с днешна дата е получено писмото с подписа на 
председателя  и  секретаря.  Затова  днес  го  докладвам  и 
предлагам  да  вземем  това  решение,  като  отбелязвам  и  двете 
дати. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 
възражения, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Имаме решение № 1862. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  ви  докладвам 
получената  документация от  „Информационно обслужване“ 
АД във  връзка  с  приключване   на  работата  по  компютърната 
обработка на първи и на втори тур и с писмо с вх. № 661 от 19 
май 2012 г., а второто писмо е с № 690 от 23 май 2012 г. Това се 
наложи,  тъй като в Съединение  имаше втори тур на изборите. 
Във  връзка  с  това  от  „Информационно  обслужване“  АД  ни 
изпращат  писмо,  с  което  ни  информират,  че  е  приключила 
компютърната  обработка  за  произведените  избори  на  13  май 
2012 г. за нов избор за общински съветници и кметове в община 
Кюстендил,  за  нов  избор  на  кмет  на  кметство  в  с.  Вълково, 
община  Сандански,  област  Благоевград,  нов  избор  за  кмет  на 
кметство в с. Габрене, община Петрич, област Благоевград, нов 
избор за  кмет на кметство в с.  Струмешница,  община Петрич, 
област Благоевград, нов избор за кмет на кметство в с. Дебелт, 
община Средец, област Бургас и нов избор за кмет на кметство 
в  с.  Чудомир,  община  Лозница,  област  Разград.  Както  и  за 
частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив 
и  с  второто  писмо  на  практика  се  докладва  вторият  тур  в 
Съединение, който беше проведен.

Тъй  като  ние  сме  приели  протоколите  от  общинските 
избирателни  комисии  заедно  с  документите,  които 
включително и тук се предлагат: предложенията за решения на 
общинските  избирателни комисии и  т.н.,  предлагам  да  вземем 
протоколно  решение,  с  което  да  обявим,  че  „Информационно 
обслужване“  АД  в  изпълнение  на  договор  №  МС-41  от 
21.04.2012  г.  е  приключило  успешно,  без  забележки,  работата 
по  компютърната  обработка  на  първи  и  на  втори  тур  на 
произведените  нови  и  частични  избори  на  13  май  2012  и 
съответно  втори  тур  на  частичния  избор  в  Съединение  на  20 
май 2012 г. и че приемаме тяхната работа без забележки. 
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С единственото  уточнение:  относно  справката,  която  те 
са  ни  предложили  за  община  Кюстендил,  да  се  каже,  че 
приемаме справка приложение № 16 с направената корекция в 
наше  решение  за  изборите,  тъй  като  миналия  път 
коментирахме,  че  секциите  не  са  119,  а  са  109  и  сумата  се 
намали с 400 лв. 

Предложението ми е да приемем протоколно решение, че 
се  приема  работата  на  „Информационно  обслужване“  АД  без 
забележки,  с  корекция  на  справката  относно  проведените 
избори  за  общински  съветници  в  община  Кюстендил  с 
намаление от 400 лв. Също така с решението да се възложи на 
председателя и секретаря да подпишат приемно-предавателните 
протоколи

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 
предложението  е  да  гласуваме  едно  протоколно  решение,  с 
което приемаме изпълнението на работата от „Информационно 
обслужване“  АД  по  договора  за  компютърна  обработка  на 
протоколите  на  СИК  в  ОИК,  без  забележки,  съобразно 
възнаграждението, определено с Решение № 1832-МИ от 7 май 
2012 г., коригирано с Решение № 1851-МИ от 23 май 2012 г., и 
Решение  № 1834-МИ  от  10  май  2012  г.  за  частичния  избор  в 
Съединение,  като  се  възложи  на  председателя  и  секретаря  на 
ЦИК да подпишат приемно-предавателните протоколи. 

Имате ли бележки по предложението? Ако нямате, който 
е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Приема  се.  Да  се  изпрати  писмо  на  „Информационно 

обслужване“ АД с извлечение от протокола. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  И  още  нещо  за  сведение. 

Получено  е  автоматично  съобщение,  изпратено  пак  от 
„Информационно обслужване“ АД, но не официално изпратено, 
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а  от  компютъра.  То е  във  връзка  с  това,  че  на  16  юли изтича 
едногодишният  срок  за  електронния  подпис  на  Красимира 
Манолова.  Във  връзка  с  това,  ако  искаме,  би  трябвало  да 
продължим действието  на  електронния подпис,  но  според  мен 
също  трябва  да  имаме  протоколно  решение,  че 
упълномощаваме Красимира Манолова, за да бъде продължено 
действието  на  електронния  подпис  с  още  една  година.  Това 
трябва да се случи до 16-ти. 

 ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е 
да  вземем  решение,  че  електронният  подпис,  издаден  на 
Красимира Манолова като лице,  което е  оторизирано да качва 
решенията  на  сайта,  ще  бъде  продължен  за  срок  от  още  една 
година. 

Имате ли забележки? Ако няма, който е съгласен, колеги, 
моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Приема се. 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Колеги,  постъпила  е  Заповед 
№ 96 от 16.03.2012 г. на изпълняващия длъжността директор на 
Дирекция „Управление на собствеността“ в Министерството на 
външните работи, с която на основание протоколно решение на 
ЦИК  от  8  март  2012  г.  относно  неизползвани  книжа  и 
материали  от  проведените  избори  извън  страната  на  23  и  30 
октомври  2011  г.  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република 
България,  е  сформирана комисия,  която  до 22 март 2012 г.  да 
унищожи  неизползваните  химизирани  протоколи,  бюлетини, 
декларации  и  печати  от  произведените  избори  за  президент  и 
вицепрезидент  на  страната,  състояли  се  на  23  и  30  октомври 
2011 г. 
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Към заповедта е предложен протокол от тази комисия, от 
който е  видно, че на 16 март 2012 г.  в Търговско дружество е 
била  претопена  хартия  на  Министерството  на  външните 
работи –  1500  кг  в  присъствието  на  член  от  състава  на 
комисията,  както  и  протокол  от  същата  комисия  от 
16.03.2012 г.,  която  в  изпълнение  на  нареждане  на  ЦИК  е 
унищожила  139  броя  печати  от  произведените  избори  за 
президент  и  вицепрезидент,  състояли  се  на  23  и  30  октомври 
2011 г. 

Предлагам тези документи да бъдат приети за сведение. 
Само това е постъпило. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Изпратено  ни  е  решение  на 
Общинската избирателна комисия – Джебел, но за съжаление е 
само  сканирано  и  е  изпратено  по  имейла,  а  не  в  оригинал,  с 
което  ни  уведомяват  за  предсрочното  прекратяване  на 
пълномощията  на  кмет  на  кметство  Рогозче,  община  Джебел, 
област  Кърджали.  Предлагам  да  вземем  решение  да  изпратим 
предложение  до президента на републиката  за  насрочване  на 
частичен  избор  за  кмет  на  кметство,  но  след  като  дойдат 
оригиналите. 

„П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от  Централната  избирателна  комисия  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област 
Кърджали, прието с протоколно решение от 28 май 2012 г.

Общинската  избирателна  комисия  –  Джебел,  с  решение 
№ 162 от 14 май 2012 г. е уведомила ЦИК, че на основание чл. 42, 
ал.  1,  т.  2  от  ЗМСМА  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на 
кметство Рогозче, община Джебел, Ерол Хасан Хасан.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  162  от 
14.05.2012 г.,  с  което  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на 
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кметство Рогозче, община Джебел, и решение № 163 от 22.05.2012 г. 
на ОИК – Джебел.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 
Джебел,  е  представила  всички  необходими  документи  съгласно 
Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 
ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:
Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  Рогозче,  община  Джебел,  област 
Кърджали.“ 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Приема се. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: От миналия път остана писмо, което 

е  до  министъра  на  външните  работи  от  неправителствената 
организация  „Искам  да  гласувам“,  която  е  свързана  с  участие  в 
изборите в чужбина. Миналия път го размножих и трябва да видим 
какво ще решим. Само напомням. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам  да  го 
обсъдим  следващия  път  и  след  това  да  се  изготви  проект  на 
отговор. 

Колеги,  съвместно с господин Чаушев по негова идея като 
практическа  реализация  е  моето  предложение  на  сайта  на 
Централната  избирателна  комисия в  секция  „Информация“  да 
поставим  подсекция  „Въпроси  и  отговори“.  Господин  Емануил 
Христов  ще  го  изкомуникира  с  представителите  на 
„Информационно обслужване“ АД. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Трябва добре да го обмислим. 
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е 

следното:  в  „Информация“  да  има  подсекция  „Въпроси  и 
отговори“ и в тази секция на този етап от брошурата да бъдат 
качени  въпросите,  които  са  на  последната  страница  на 
брошурата  и  когато  се  кликне  върху  въпроса,  да  излиза 
отговорът,  който  е  част  от  самата  брошура  като  съдържание. 
Същите тези въпроси са и вътре в брошурата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има такава практика с въпроси и 
отговори  в  сайтовете,  тя  често  се  намира,  но  това  изисква  да 
може  човек  през  интернет  да  си  зададе  въпроса  и  да  чака  да 
получи  отговора  там  –  нещо,  което  ние  нямаме  предвид.  По-
скоро  имаме  често  задавани  въпроси,  на  които  сами  си 
отговаряме. Иначе въпроси и отговори означава да има отворен 
достъп на всеки гражданин да зададе въпросите си чрез нашия 
сайт в интернет. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Проблемът  е  наличната  информация 

да  се  прехвърли  от  едното  място  на  другото,  а  не  да 

разширяваме  интернет  сайта.  Това  може  да  стане  евентуално, 

но някога. Просто облекчаваме сайта. Затова става въпрос тук и 

то  е  чисто  практически.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 
други забележки, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Приема се - остава „Въпроси и отговори“. 
ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Постъпило  е  искане  от 

разследващ  полицай  при  Областна  дирекция  на  МВР  –  Русе, 
като  във  връзка  с  образувано  досъдебно  производство  № 
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715/2012  г.  се  иска  от  Централната  избирателна  комисия  да 
даде  справка  относно   две  лица.  Искането  е  със  следното 
съдържание: 

Постъпил ли е при нас сигнал и от кого за упражняване 
на избирателното си право два пъти при един избор от лицето 
Кръстинка Иванова Стоянова с постоянен и настоящ адрес в гр. 
Ценово,  община  Ветово,  в  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент на Република България. Ако е установено такова 
обстоятелство,  молят  да  посочим  в  кои  избирателни  секции  е 
установено,  че  е  гласувало  два  пъти  това  лице.  Във  връзка  с 
необходимостта от изготвяне на експертиза се прави искане за 
предоставяне  на  избирателните  списъци  от  дата  23.10.2011  г., 
от които е видно горното обстоятелство. 

Искане с  аналогичен характер се прави и по отношение 
на лицето Пейо Николов Пеев. 

След  извършената  проверка  се  установи,  че  за  тези  две 
лица е налице информация от ГД „ГРАО“, като при проверка на 
изборните списъци за двойно гласуване се е установило, че те 
фигурират  в  справката  за  двойно  гласуване  на  изборите  за 
президент и вицепрезидент. 

Предлагам относно тези две  лица да изпратим следното 
писмо до ОД на МВР – Русе:

„На вниманието на старши разследващ  полицай Анатолий 
Тодоров

Във връзка с Ваши писма с вх. № 600 и № 601 от 11.05.2012 г. 
на  ЦИК  и  Ваше  разследване  по  ДП  №  714/2012  г.  и  ДП 
№ 715/2012 г.  Ви  уведомяваме,  че  в  Централната  избирателна 
комисия  е  получена  информация  от  ГД  „ГРАО”  в  МРРБ  от 
проверката на изборните списъци за двойно гласуване и посочените 
от Вас лица фигурират в справката за двойно гласуване на изборите 
за президент и вицепрезидент на републиката.
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В тази връзка Ви изпращаме заверени преписи от справките 
на  ГД  „ГРАО”  в  МРРБ,  в  които  е  посочено  къде  е  двойното 
гласуване  и  от  списъците  за  гласуване  в  съответните  секции  с 
положените от лицата  подписи. 

Приложение: съгласно текста.“
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Чухте  проекта  за 

писмо.  Ако  нямате  възражения,  който  е  съгласен,  моля  да 
гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Приема се. 
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председател,  работна  група  1.4., която  отговаря  за 
предизборната  кампания  и  разяснителната  кампания  сред 
избирателите,  проведе  през  миналата  седмица  заседание,  на 
което  се  запозна  подробно  с  отговора,  който  получихме  от 
неправителствената  организация  „Институт  за  развитие  на 
публичната  среда“.  Това  писмо е  в  отговор  на  нашето  писмо, 
което  изпратихме  на  различни  неправителствени  организации 
във  връзка  със  съвместната  работа  с  ЦИК  за  разяснителната 
кампания и техните виждания затова в кои направления бихме 
могли да си сътрудничим. 

Работната  група  се  запозна  с  изложението  и  обстойно 
описаните  направления,  в  които  „Институтът  за  развитие  на 
публичната  среда“  може  да  си  сътрудничи  с  Централната 
избирателна  комисия.  Работната  група  единодушно  взе 
решение  да  се  проведе,  ако  ЦИК  даде  такъв  мандат,  да  се 
проведе  среща  на  работната  група  с  представители  на 
„Института за  развитие на публичната среда“ за обсъждане на 
техните предложения. 

Моето  предложение  е  да  направим един график  за  тези 
срещи  след  като  получим  отговори  и  от  другите 
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неправителствени  организации,  но  затова  разбира  се  да  се 
информират  представителите  на  „Института  за  развитие  на 
публичната  среда“,  че  на  един  по-късен  етап  предстои 
съвместна  среща  за  уточняване  на  конкретните  параметри  на 
нашето взаимодействие. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  ви, 
госпожо Сапунджиева. 

Колеги,  имате  ли  коментар?  –  Аз  мисля,  че 
предложението е добро.  Благодаря на работната група,  че се е 
събрала.  Ще  ви  помоля  да  отговорите  на  „Института  за 
развитие  на  публичната  среда“  по  електронната  поща на  този 
етап, след което ще пристъпим и към уговаряне на среща с тях. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Ще  отговорим  по 
електронната поща. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  правя 
предложение  работната  група  по  жалбите  да  се  събере  и  да 
изготви предложение относно това как в сайта на комисията да 
бъдат  отделени  решенията  по  жалбите  с  цел  по-оперативно 
намиране  на  тези  решения  от  потребителите  на  сайта, 
съответно вътре някакво подразделение по предмет,  по типове 
решения,  които се обжалват.  Предполагам,  че работната  група 
ще съобрази това, ще го коментира и ще ни даде едно адекватно 
предложение. 

Предлагам  госпожа  Грозева  да  поеме  функциите  на 
госпожа  Мусорлиева,  която  днес  отсъства  и  да  свика  тази 
работна група. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Приема се. 

(Продължителни  коментари  и  обсъждания  на  въпроса 
за прес-служба на ЦИК извън протокола.)
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Следващото заседание на комисията е на 31 май 2012 г., 
четвъртък, от 15,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Красимира Медарова

 СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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