ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 171
На 20 февруари 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно определяне на условията и
реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден в
изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1436-МИ от 3 февруари 2015 г.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Росица
Матева, Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 16,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия,
откривам днешното заседание. Проектът за дневен ред е пред вас.
Имате ли предложения за допълнения към така предложения ви
дневен ред? Няма предложения.
Определям колегата Пенев да брои. Колеги, който е съгласен
с така предложения ви дневен ред, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев,
Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Колегите, които отсъстват от заседанието днес, всъщност
провеждат обучение на новосформираната Общинската избирателна
комисия и секционните избирателни комисии в новообразуваната
община Сърница.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, колега Сидерова.
Точка 1. Проект на решение относно определяне на
условията и реда за извършване на социологически проучвания в
изборния ден в изборите за общински съветници и за кмет на
община Сърница.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът на
решение е във вътрешната мрежа. Председателката констатира, че не
сме приели решение относно определяне на условията и реда за
извършване на социологически проучвания . То беше разпределено,
но не беше подготвено, затова сега ви предлагам проект за решение.
Откровено казано, няма никаква разлика, тъй като ние вече сме
приели реда за регистрация на социологическите проучвания и в
законово уредения ред в чл. 431 на Изборния кодекс, който касае
провеждането на избори за общински съветници и кметове, няма
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никаква разлика в уредбата от тази при произвеждане на избори за
народни представители.
В решението, което съм ви предложила, всъщност разликата
е в датите, които трябва да се спазват, а именно седем дена преди
изборния ден – 7 март, която е нова дата в точка втора, както и
номерата на приложенията, които се използват при произвеждане на
избори за общински съветници и кметове, а именно заявлението,
което се подава по образец, е Приложение № 27-МИ. Правилата са
едни и същи, аз предлагам да не ви ги чета, тъй като няма нищо
ново.
Насрочването на изборите в т. 1.2. е 8 януари 2015 г., това е
датата на подписване указа на Президента, след която дата трябва да
е издадено удостоверението за актуално състояние.
Агенциите, които ще извършват социологически проучвания
„на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, се вписват в специален
регистър (Приложение № 28-МИ от изборните книжа). Регистърът
на агенциите се (Приложение № 29-МИ от изборните книжа) се
публикува на сайта на ЦИК. Приложение № 30-МИ от изборните
книжа за избори за общински съветници и кметове е
удостоверението, което се издава на регистрираните анкетьори.
Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в
изборния ден, се оповестяват след 19 ч. на 15 март – тук също е
сменена датата. Срокът три дни преди изборите да се представи в
Общинската избирателна комисия списъкът на анкетьорите, е
12 март 2015 г. и е в точка 9 от решението.
Мисля, че няма други изменения, освен че в т. 16 текстът от
Изборния кодекс, който е приложим в дадения случай, е чл. 431.
Идентично и в основанията е вписан този текст.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в
разискванията. Закривам разискванията.
Който е съгласен с така предложения ни проект на решение
ведно с приложенията към него, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев,
Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Това е Решение № 1454-МИ.
Продължаваме със следващия проект, колега Сидерова.
Точка 2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1436-МИ от 3 февруари 2015 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, допусната е една досадна
техническа грешка в Решение 1436, с което сме посочили кои
решения, приети от нас в по-ранни дати, се прилагат и по отношение
на новите избори за общински съветници и за кмет на община
Сърница.
В точка 2 сме описали Решение № 168, а трябва да се чете
„618“ – това е решението за определяне на вида на хартията, която
се използва за отпечатване на бюлетини. Поради което ви предлагам
проект за решение за поправка на техническа грешка в Решение
№ 1436. Основанието е чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.
Решението е: Допуска поправка на техническа грешка в Решение
№ 1436-МИ от 3 февруари 2015 г. както следва:
В т. 2 вместо „Решение № 168” да се чете „Решение № 618”.
В т. 4 накрая вместо „септември 2015 г.“ да се чете
„септември 2014 г.“.
Решението е без индекс, тъй като касае всички избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в
разискванията. Закривам разискванията.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев,
Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Това е Решение № 1455-МИ
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Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред –
Разни.
Точка 3. Разни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, един кратък
доклад в тази точка от мен и от колегата Сидерова.
В Централната избирателна комисия с номера НС-08-67, 68,
69, 70, всички от дата 20 февруари 2015 г., съм призована като
актосъставител по дела – можете да видите призовките в
деловодната ни система. Докладвам това, първо, за да направя
доклада днес за получените призовки, и второ, да ви съобщя, че съм
призована на 24 февруари 2015 г. в 13,45 ч. в Районен съд – град
Асеновград, по делото на Лютви Местан срещу Областна
администрация – Пловдив, наказателно постановление.
Поради тази причина, колеги, ще бъда в обективна
невъзможност да водя заседанието във вторник и определям госпожа
Мусорлиева да го води.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, само за сведение. Получили
сме писмо от Районна прокуратура вх. № НС-09-15, гр. София, с
което ни уведомяват, че е образувана преписка № 5108/2015 г. във
връзка с установяване за наличие на престъпление по чл. 168, ал. 2
от Наказателния кодекс по повод на изпратените от нас материали
след проверката, извършена за двойно гласуване от ГД „ГРАО”.
Друго, което искам да ви докладвам, което не е за сведение, а
за придвижване, това е получено копие от частна жалба от Линка
Стойкова Тонева-Методиева, която обжалва определение № 15722
от 23 декември 2014 г. на Върховния административен съд по
административно дело № 15666/2014 г. на Четвърто отделение, с
което е оставена без разглеждане нейната жалба срещу наше
Решение № 855-НС от 9 септември 2014 г. за приемане на
методически указания за изборите за народни представители. Съдът
е приел, че жалбата е подадена след визирания в Изборния кодекс
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срок и счита, че този срок е преклузивен, поради което е оставил без
разглеждане жалбата на това лице.
Тя е пуснала частна жалба, като твърди, че се касае за
нищожност на решение, а не за законосъобразност, но аз считам, че
изискванията за да бъде приета тази жалба срещу нищожно решение
не са налице, доколкото нашето решение е прието от компетентен
орган ЦИК в кръга на неговата компетентност да издава
методически указания, специално разписана в Изборния кодекс, в
утвърдената форма за решенията на Централната избирателна
комисия, прието е с необходимото мнозинство и мисля, че дотук се
изчерпват възможностите да бъде нищожен един акт, който се
атакува пред съда.
Ако прецените, може препис от този протокол в тази му част
да изпратим на Върховния административен съд, а ако преценим,
може да оставим на съда да извърши своята преценка за тази жалба.
Жалбата е неоснователна. При тези много добре написани мотиви от
колегите от Върховния административен съд считам, че няма нужда
от специално становище.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Сидерова. Продължете със следващия си доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
днешно заседание има проект за жалба по постановление на Районна
прокуратура – Плевен, за отказ да се образува досъдебно
производство и прекратяване на преписка във връзка с проверка за
наличие на престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс по
време на изборите на 5 октомври 2014 г. Лицето, спрямо което е
образувана преписката, е гласувало два пъти в две различни секции
в щата Илинойс, Съединените щати. Аз ще помоля да качат във
вътрешната мрежа и самото постановление. Моля да прегледате
жалбата и постановление и като се върнем с колегата Златарева от
Грузия, да обсъдим въпроса, тъй като според мен има едни доста
необосновани мотиви. Първо, прокуратурата е приела, че поради
липса на престъпление – след като преди това на две страници се
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обосновава, че е налице престъпление – прекратява преписката. И
второ, тя приема, че такива случаи са „малозначителни и не са
обществено опасни”, което е един много неправилен извод. Ще
видите моите мотиви, може да ги възприемете, може да добавите.
Разбира се, не е задължително от лицето да бъде търсена
наказателна отговорност и такава правна възможност съществува в
чл. 213, ал. 1, т. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс, който казва,
че производството може да бъде прекратено и да бъдат предприети
мерки за въздействие спрямо лицето.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Сидерова, вие
подробно представихте и постановлението, и своите предложения.
Нека да се качат във вътрешната мрежа и ние да се запознаем в
детайл както с прокурорското постановление, така и с жалбата.
И последно, колеги, виждам, че колегата Сидерова е качила
във вътрешната мрежа един материал, който е подпомагащ материал
на колегата Сидерова и колегата Златарева за тяхната командировка
в Грузия. Тъй като това са теми, които ще се дискутират там –
осигуряване достъп до гласуване на лица с увреждания и други
категории избиратели, за запознаване на Централната избирателна
комисия като позиции, които, ако се наложи участие в дискусия и
попитат как е в България, да се видят.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, материалът не е позиция, той
е кратко съобщение на практиките, уредени в Изборния кодекс. Там
няма изразена позиция, има съвсем кратко пресъздадени
възможностите за гласуване на такива лица, както и на другите
особени групи лица – ученици и студенти, членове на секционни
избирателни комисии и охрана, гласуване с подвижна избирателна
секция. Така че, ако се наложи, можем да участваме в дебатите с
това съобщение за нашия ред, доколкото цялата тема на
конференцията там е такава и всички изказващи се всъщност ще
представят своите избирателни системи. Това изказване може да
стане в програмата, както са казали, че ще ни предоставят тази
възможност, а може да стане и по време на обсъждане в края на
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програмата. И в двата случая ще бъде официално изказване, друго не
може да бъде.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Сидерова, тъй
като поставих въпроса в оперативен порядък, но вие включихте
микрофон, под официално изказване имах предвид включване на
специална точка в програмата, която ще представлява след това и
писмен материал, който ще се прилага към всички материали от
съответната конференция, или изказване по време на дискусия.
Разбираме, че и двете опции са възможни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. И при двете опции ние имаме
подготвено изказването на единия от работните езици – руски. То се
превежда в момента, в понеделник ще пристигне. И в двата случая
то ще бъде предоставено за приобщаване към материалите от
конференцията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
пояснение беше необходимо. Колеги, прегледайте текста, ако имате
някакви възражения. Не виждам такива.
Други доклади, колеги? Няма.
С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото редовно заседание във
вторник, 24 февруари, от 10,30 ч.
(Закрито в 16,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
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Стойка Белова

