
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 172

На 25 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 обявяване на избран народен 

представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Докладва: Румен Цачев

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Никола Козлево.

Докладва: Метин Сюлейманов

3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Садово.

Докладва: Георги Баханов

4. Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Пловдив.

Докладва: Георги Баханов

5. Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Варна.

Докладва: Мария Бойкинова

6. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Вършец.

Докладва: Иванка Грозева



7. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Габрово.

Докладва: Иванка Грозева

8. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Садово.

Докладва: Георги Баханов

9. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Луковит.

Докладва: Владимир Пенев

10. Доклад  по  писмо  до  Асоциация  на  избирателните 

комисии в Централна и Източна Европа.

Докладва: Росица Матева

11. Доклад по писмо до дирекция „Международни връзки и 

протокол” на Народното събрание.

Докладва: Росица Матева

12. Доклад по актове за  установяване на административни 

нарушения.

Докладва: Росица Матева

13. Доклади по дела.

Докладва: Росица Матева

14. Искане от ПП „РЗС” за предоставяне на екземпляри от 

бюлетина  с  резултатите  от  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Докладва: Емануил Христов

15. Доклади по писма.

Докладват: Владимир Пенев, 

Таня Цанева,

Иванка Грозева,

Емануил Христов,

Мария Бойкинова,

Георги Баханов,

Ивайло Ивков

Александър Андреев
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева 

и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Камелия  Нейкова,  Румяна  Сидерова,  Иванка  Грозева  и  Йорданка 

Ганчева. 

Заседанието  бе  открито  в  14,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният  ред  ви  е  раздаден.  Колеги,  не  можахме  да  се 

свържем с всички от вас във връзка със съставянето на проекта за 

дневен ред, тъй като бяхме ангажирани организационно. Имате ли 

други доклади, за да допълним дневния ред?

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  да  направя  само  една 

корекция. Не става въпрос за бюлетина за народни представители, а 

за бюлетина с резултатите от изборите за народни представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Поправям  точката, 

колега, записах.

Колега Пенев, Вие искахте думата.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да добавите нова точка за доклад във 

връзка с искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Луковит.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ако  не 

възразявате, това да е нова т. 9, доколкото е свързана с т. 6, 7 и 8. Не 

виждам възражения.
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Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще помоля да ме включите в точката 

„Доклади  по  писма”  –  фактури  за  одобрение  и  един  доклад  в 

изпълнение на граждански договори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега,  непосредствено 

след точката „Доклади по писма”.

Колеги, в точка „Разни” аз ще взема отношение.

Други? Не виждам други предложения за допълване.

Определям колегата Пенев да брои.

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  и  Йорданка 

Ганчева.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  колегата  Мусорлиева  отсъства 

поради обективни причини – отпуск, колегите Златарева и Сидерова 

са  в  командировка,  както  знаете,  колегата  Грозева  ще  дойде  по-

късно, колегата Ганчева и Колегата Нейкова също са в отпуск.

Продължаваме с точка първа от дневния ред.

Проект на решение относно обявяване на избран народен 

представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.  Уважаема госпожо председател, 

уважаеми  колеги,  с  писмо  с  вх.  №  НС-02-8  от  25.02.2015  г.  на 
Централната  избирателна  комисия е  получено  решение  на 
Народното събрание от днешна дата, с което на основание чл. 72, 
ал. 1,  т.  1  и  ал.  2  от  Конституцията  на  Република  България са 
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прекратени  пълномощията  на  народния  представител  Стоян 
Димитров  Тонев,  избран  от  Тринадесети  изборен  район  – 
Пазарджишки, предвид което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 
247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам 
Централната  избирателна комисия да  приеме решение,  с  което да 
обяви  за  народен  представител  от  Тринадесети  изборен  район  – 
Пазарджишки  Дончо  Спасов  Баксанов  с  посочен  в  проекта  на 
решение  единен  граждански  номер  от  листата  на  ПП  „ГЕРБ”  в 
Четиридесет и третото Народно събрание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете с проекта на решение. Имате ли предложения или 

допълнения към него? Не виждам. Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1456-НС.

Който  е  съгласен  да  изпратим  стандартното  писмо  до 

председателя  на  Народното  събрание  и  до  „Държавен  вестник”  с 

взетото решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.
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Продължаваме с втора точка от дневния ред:

Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Никола Козлево.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е качен във вътрешната мрежа. Постъпило е предложение с 

вх.  №  МИ-10-7  от  16.02.2015  г.  от  Фераим  Керим  Сали  – 

упълномощен  представител  и  общински  председател  на  ПП 

„Движение  за  права  и  свободи“  –  Никола  Козлево,  за  промени в 

състава на ОИК – Никола Козлево. Предлага се на мястото на Илхан 

Ибрям Хюсеин – секретар на ОИК, да бъде назначена Афизе Осман 

Сабахгил, настоящ член на ОИК, а на нейно място за член на ОИК 

да бъде назначена Невин Недим Ахмед.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на 

Фераим Керим Сали; декларации по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка 

с чл. 66 от ИК от Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед, 

копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше 

образование на Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед.

С  вх.  №  МИ-15-59/10.02.2015  г.  на  ЦИК  е  постъпило 

заявление  от  Илхан  Ибрям  Хюсеин  за  освобождаването  му  като 

секретар на ОИК – Никола Козлево.

Налице са законовите предпоставки по  чл. 51, ал. 2, т. 1 от 

ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на  Илхан Ибрям 

Хюсеин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс предлагам да освободим като секретар на ОИК – 

Никола  Козлево,  област  Шумен,  Илхан  Ибрям  Хюсеин  със 

съответното ЕГН и анулираме издаденото му удостоверение.

Да  преназначим  за  секретар  на  ОИК  –  Никола  Козлево, 

област  Шумен,  Афизе  Осман  Сабахгил  със  съответното  ЕГН, 

досегашен  член  на  ОИК,  и  да  анулираме  издаденото  й 

удостоверение.
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Да  назначим  за  член  на  ОИК  –  Никола  Козлево,  област 

Шумен,  Невин  Недим  Ахмед  със  съответното  ЕГН,  като  нашето 

решение подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, откривам разискванията. 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  разбрах,  назначаваме 

досегашния член и секретар и нов член на мястото на този, който е 

освободен,  който  е  бил  секретар.  Аз  предлагам  да  не  бъде 

„преназначава”  за  секретар,  а  да  напишем „назначава  за  секретар 

досегашния член”. Малка е разликата, но всъщност досега той е бил 

член  на  ОИК  и  сега  просто  става  секретар.  Значи  назначаваме 

досегашния член за секретар, а не го преназначаваме.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Аз съм се водил от практиката на 

Централната  избирателна  комисия във  връзка  с  тези 

преназначавания.  Затова  водихме дискусия и такава  е  практиката, 

затова  така  съм  направил  е  проектът  на  решение.  Иначе  първо 

трябва да освободим като член на ОИК, за да можем да я назначим, а 

сега е само преназначаване – от член тя става секретар на ОИК.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз не виждам разликата между това да 

кажем „назначава досегашния член за секретар” или „преназначава 

за секретар”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Бяхме в режим изказване, 

реплика, дуплика. Други изказвания?

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз поддържам току що казаното от колегата 

Ивков. Ние го назначаваме така или иначе. В мотивите е ясно на чие 

място. Даже бихме могли да посочим в диспозитива, че назначаваме 

за член еди-кой си на мястото на досегашния член – лицето, което 

става  секретар  на  комисията.  И  във  второто  изречение,  където  е 

посочено, че господин Сали е представител и общински председател 
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на партията, след тирето да кажем, че става дума за община Никола 

Козлево. Нека да посочим, че това е община Никола Козлево.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ:  То  пише  общински  председател 

на политическа партия.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Общински  председател  на  партията,  но 

къде?

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Общински председател, след това 

има тире и пише Никола Козлево.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е моята бележка.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  С  първата  забележка,  колега 

Цачев, не съм съгласен. Да ви припомня, че това преназначаване Вие 

предложихте,  когато  назначаваме  членовете  на  РИК  –  Сливен. 

Тогава го предложихте, ЦИК го възприе, а сега абсолютно в същата 

ситуация предлагате нещо друго, което аз не възприемам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега  докладчик,  а  по 

отношение на другите предложения?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Смятам,  че  съм  ги  написал 

коректно. Поддържам си проекта така както съм го предложил.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  се  уточнихме,  че  ще  гласуваме  първо  предложението 

„преназначавам”  да  се  замени  с  „назначавам”  и  впоследствие  ще 

подложа на гласуване целия проект.

Който  е  съгласен  вместо  „преназначавам”  да  се  пише 

„назначавам”, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5 (Цветозар Томов, Румен 

Цачев, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков), против 

– 10  (Александър Андреев,  Росица Матева, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  

Метин Сюлейманов, Георги Баханов и Таня Цанева).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Колеги,  при  10  човека  „против”  това  предложение  не  се 

приема. 

8



Колеги, подлагам така предложения ни проект на решение на 

гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против – 1 (Ивайло Ивков).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1457-ПВР/МИ.

Заповядайте за отрицателен вот, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колкото и да е дребна поправката, за да 

преназначим  някого  за  секретар,  вече  веднъж  трябва  да  сме  го 

назначили. Този член никога не е бил назначаван за секретар, затова 

според мен не е правилно да го изписваме така.  И това не е към 

колегата  Сюлейманов,  който е  гледал досегашната  практика,  а  по 

принцип сега е по-спокойно и е хубаво да изчистим такива неща. 

Затова гласувах „против”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Садово.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание. 

Уважаеми  колеги,  в  предходно  заседание  ви  информирах,  че  е 

постъпило  заявление  по  електронната  поща  с  вх.  №  МИ-11-4  от 

17.02.2015  г.  от  Аглика  Виденова,  юрисконсулт  на  Националния 

съвет на БСП и пълномощник на Коалиция за България, към което 

заявление  бяха  приложени  диплома  и  пълномощно  на  Аглика 

Виденова от Михаил Райков Миков, с което упълномощава същата 

да извършва определени правни действия. Заявлението, което беше 

получено по имейла, се отнасяше за извършване на една промяна в 
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членовете на ОИК – Садово, област Пловдив. Знаете, че в предходно 

наше  решение  № 1435-ПВР/МИ  от  03.02.2015  г.  беше  освободен 

Ангел  Стоилов  Райчев  по  негова  молба,  по  лични  причини,  след 

което,  както  е  процедурата,  бяхме  изпратили  писмо  до  господин 

Михаил Миков за своевременно предложение за промяна в ОИК – 

Садово. 

На предходното заседание обсъдихме, че това заявление не 

може  да  бъде  подадено  по  имейла.  Сега  е  дошло  в  оригинал, 

подписано  заявление  и  декларация  от  лицето,  което  предлагат  да 

заеме мястото на освободения Ангел Райчев, подписано отново от 

Аглика Виденова, с което предлагат на мястото на Ангел Райчев да 

бъде  назначен  Никола  Иванов  Пенчев  със  съответното  ЕГН  и 

съответния  номер  на  лична  карта,  от  село  Катуница.  Отново 

прилагат  копие от  дипломата и пълномощно,  което е  ксерокопие. 

Няма изрично написано, че могат да се правят промени в правата на 

упълномощеното  лице,  но  считам,  че  единият  от  абзаците  е  „да 

извършва от името и за сметка на Коалиция за България всякакви 

правни  и  фактически  действия”,  което  изпълнява  нужните 

изисквания.

Колеги,  проектът  за  решение  е  пред  вас,  моля  да  го 

погледнете, за да вземем след това решение, с което да назначим за 

нов член на ОИК – Садово, област Пловдив, Никола Иванов Пенчев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  благодаря  за 

обстойния доклад.

Време  за  запознаване  с  проекта  за  решение.  Откривам 

разискванията.  Не  виждам  желаещи  да  участват  в  разискванията. 

Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
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Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1458-ПВР/МИ.

Колега, продължете нататък.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, има постъпили с вх. № МИ-10-

8 от 24.02.2015 г. две заявления. Едното е от Йорданка Трифонова 

Чолакова,  член на ОИК – Садово,  а  другото заявление е  от Ваня 

Иванова Илиева, отново член на ОИК – Садово, област Пловдив, с 

което и двете дами желаят да бъдат прекратени пълномощията им 

като членове на ОИК – Садово поради лични причини. Те изразяват 

надежда, че желанието им ще бъде удовлетворено.

След извършена проверка в папката на ОИК – Садово, която 

се  намира в  Централната  избирателна комисия,  се  установи,  че  и 

двете лица са членове на ОИК – Садово, предложени от ПП „ГЕРБ”. 

Считам, че е нормално с едно решение да освободим и двете лица, 

така  че  съм подготвил  решение,  което  се  намира във  вътрешната 

мрежа за днешното заседание. Предлагам да освободим като членове 

на ОИК – Садово Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова 

Илиева.  Подготвено  е  и  писмо  до  господин  Бойко  Борисов, 

председател  на  ПП  „ГЕРБ”,  с  което  го  уведомяваме,  че  са 

прекратени  предсрочно  пълномощията  на  двете  лица  и  го 

приканваме в най-кратък срок да направи предложение за попълване 

състава  на  ОИК  –  Садово,  което  е  постоянна  практика  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  по  проекта  на  решение  има  ли  коментари, 

предложения?  Откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1459-ПВР/МИ.

Който е съгласен с изготвения от колегата Баханов проект на 

писмо, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

По следващата точка докладчик е отново колегата Баханов.

Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Пловдив.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с  вх. № ПВР-14-2 от 

19.02.2015 г. ми е разпределено за доклад искане от Димитър Колев, 

кмет  на  район  Западен,  община  Пловдив,  да  бъде  отворено 

помещението  в  северното  крило  на  район  Западен,  където  се 

съхраняват запечатани изборни книжа и материали от проведените 

местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република 

България на 23 и 30 октомври 2011 г., тъй като същото помещение се 

нуждае  от  авариен  ремонт,  през  него  минават  тръби  и  връзки  за 

парно  отопление,  където  са  настъпили  течове,  вероятно  е  да  има 

повреди и при съхраняваните материали. Господин Колев моли за 

разрешение  от  ЦИК  да  се  отвори  помещението  и  да  бъдат 

преместени  намиращите  се  там  материали  в  по-подходящо 
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помещение,  осигурено  от  районната  администрация,  където  ще 

бъдат съхранявани до следващите избори съгласно Изборния кодекс. 

Изготвил съм проект на решение, което можете да прочетете. 

Само правя  една  корекция  –  да  не  изброявам  точно  какви  тръби 

минават  през  помещението,  а  да  пиша  „във  връзка  с  нуждата  от 

ремонт”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  последния  абзац  на 

диспозитива за отварянето и прибирането на копираните материали 

има ли искане за копирани?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждам, че докладчикът 

приема постъпилите предложения. Други колеги? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение 

ведно  с  измененията  и  допълненията,  направени  в  зала,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1460-ПВР/МИ.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Варна.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Преписката  е  разпределена  на 

госпожа  Ганчева.  Тя  е  изготвила  проекта,  който  се  намира  във 

вътрешната  мрежа.  Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  НС-14-5  от 

24.02.2015  г.  на  Централната  избирателна  комисия  от  областния 

управител  на  област  с  административен  център  Варна  за 
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разрешаване на достъп до запечатаните помещения, находящи се в 

сградата на областна администрация – Варна, в които се съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за народни 

представители на 12 май 2013 г. 

Искането  за  отваряне  на  помещенията  е  във  връзка  с 

процедура по предаване им на Регионален държавен архив – Варна, 

на изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. 

избори за народни представители.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и т. 18 и т.19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 

април 2013 г., Решение № 1393-НС от 6 януари 2015 г. предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  разреши  достъп  до 

запечатаните  помещения,  находящи  се  в  сградата  на  областна 

администрация – Варна, в които се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори за народни представители на 12 

май  2013  г.,  във  връзка  с  процедура  по  предаването  им  на 

Регионален държавен архив – Варна.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи в присъствието на 

упълномощени  с  изрична  заповед  на  областния  управител 

представители на областната администрация.

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи съобразно  изискванията  на  Решение  № 2511-НС от  30 

април 2013 г. на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  моля  запознайте  се.  Откривам  разискванията.  Не 

виждам  желаещи  да  участват  в  разискванията.  Закривам 

разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  
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Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов  и 

Йорданка Ганчева.

Това е Решение № 1461-НС.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред.

Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Габрово.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-77 от 23.02.2015 г. е пристигнало 

писмо  от  ОИК  –  Габрово,  с  молба  да  им  бъде  заплатено  едно 

заседание,  което  е  проведено  на  20  януари  2015  г.,  на  което  са 

присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

13 членове и на което общинската избирателна комисия констатира 

прекратяване пълномощията на общинския съветник от листата на 

Синя коалиция Добромир Димитров Валчев поради назначаването 

му за заместник-областен управител и обявява за избран следващия 

в  листата  Виктор  Иванов  Спасов  от  местна  коалиция  Синята 

коалиция. 

Предлагам от  държавния  бюджет  да  заплатим проведеното 

дежурство  на  председател,  заместник-председател,  секретар  и  13 

члена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Закривам разискванията.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

15



Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия Нейкова, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Георги 

Баханов и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колега, продължете.

Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Вършец.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  С вх.  № МИ-15-75 от 19.02.2015 г.  е 

пристигнало  писмо  от  ОИК  –  Вършец,  област  Монтана,  с  което 

молят да им бъдат заплатени проведени две заседания, а именно на 7 

февруари и  на  9  февруари 2015 г.  Към преписката  са  приложени 

копие от протоколи № 41 и 42 на общинската избирателна комисия 

Вършец,  решение  №  881  от  26.01.2015  г.  на  Върховния 

административен  съд  и  решение  №  217  на  Комисията  за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Колегите са 

се  събрали  на  7  февруари  и  председателят  е  докладвал 

пристигналите  документи,  които  представляват  доста  голям обем. 

Комисията  е  поискала  да  се  запознаят  с  тях,  поради  което  на 

въпросното  заседание  са  взели  решение:  дава  възможност  на 

членовете на ОИU да се запознаят с двете предоставени решения и 

на  следващо  заседание  –  9  февруари,  са  прекратили  предсрочно 

пълномощията на лицето Явор Димитров Заколски и са обявили за 

избран следващия в листата Даниела Ангелова Димитрова.

Налице са основанията. Предлагам ви да им бъдат заплатени 

заседанието  на  7  февруари  2015  г.,  на  което  са  присъствали: 

председател,  секретар,  заместник-председател  и  14  члена  от 

държавния бюджет,  както  и  заседанието  на  9  февруари,  на  което 

също е присъствала цялата комисия от 17 члена. Основанието е чл. 

458,  ал.  1 от Изборния кодекс.  Да се изплати също от държавния 

бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

16



Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам ги.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия Нейкова, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Георги 

Баханов и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващия докладчик по искане за 

изплащане на възнаграждение. Заповядайте, колега Пенев.

Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Луковит.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-15-

70  от  17.02.2015  г.  постъпило  искане  от  ОИК  –  Луковит,  за 

заплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Луковит, във 

връзка с проведено заседание на 9 февруари 2015 г. В самото писмо 

са  посочени  членовете,  които  са  присъствали  на  заседанието  и  е 

приложена справка за проведено заседание с поименно посочване на 

членовете  и  сумите,  които  би  трябвало  да  се  изплащат,  но  не  е 

приложен протокол от проведеното заседание.

С  вх.  № МИ-15-71 от  17.02.2015 г.  е  постъпило искане от 

ОИК  –  Луковит  за  заплащане  на  възнаграждение  във  връзка  с 

проведено  заседание  на  16  февруари  2015  г.,  като  преписката  е 

комплектувана по същия начин,  т.е.  в  самото искане са посочени 

членовете,  които са присъствали,  и е  приложена справка,  но не е 

приложен протокол от проведеното заседание.

Едновременно  с  тези  две  писма,  които  са  пристигнали  в 

Централната избирателна комисия по пощата, е пристигнало и едно 
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писмо,  с  което  приложено  ни  изпращат  Решение  №  244-МИ  от 

16.02.2015 г. на ОИК – Луковит за прекратяване на пълномощията 

на Марин Петков Кунчев като кмет на кметство, село Тодоричане 

поради смърт, на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 

2 от ЗМСМА. Това последно писмо го докладвам за сведение.

Направих  опит  да  се  свържа  с  представител  на  ОИК  – 

Луковит  на  телефона,  посочен  на  интернет  страницата  на 

общинската избирателна комисия, както и на двата телефона, които 

съществуват в нашата база данни в деловодството на  Централната 

избирателна комисия. За съжаление в продължение вече на повече 

от  5  дни  не  успявам  да  осъществя  никаква  връзка,  поради  което 

предлагам да одобрим изпращането на писмо по електронната поща, 

посочена на интернет страницата на ОИК – Луковит, в което писмо 

да дадем указание да ни представят протоколите от двете заседания, 

за  да  преценим  налице  ли  са  основанията  за  изплащане  на 

възнаграждение. Не съм изготвил проект на това писмо, но то ще 

бъде в този смисъл, затова моля да го гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  коментари  по  така  направеното  предложение  и 

доклад? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Иванка  Грозева  и 

Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  повод  искане  за 

изплащане на възнаграждения. Заповядайте, колега Баханов.

18



Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Садово.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-78 от 

днешна дата е постъпило искане за изплащане на възнаграждения за 

извършена  дейност  по  прекратяване  пълномощията  на  общински 

съветник по чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА от председателя на ОИК – 

Садово, област Пловдив, с което ни информира, че на 18 февруари 

2015 г. е проведено заседание на общинската избирателна комисия 

във  връзка  с  прекратяване  пълномощията  на  общинския  съветник 

Никола  Димитров  Мандев.  Информират  ни,  че  на  заседанието  са 

присъствали 14 човека и е било взето решение. Изпратено ни е копие 

от  решението  с  поименно  изброяване  на  лицата,  които  са 

присъствали. Изпратен ни е присъствен списък във връзка с взетото 

решение и проведеното заседание.

Изготвил  съм  справка  да  бъдат  изплатени  от  държавния 

бюджет  възнаграждения  за  едно  заседание  на  ОИК  –  Садово, 

проведено  на  18  февруари  2015  г.  на:  председател,  заместник-

председател, секретар и 11 членове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, чухте доклада. Въпроси, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Иванка  Грозева  и 

Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  със  същото  заявление 

председателят  на  общинската  избирателна  комисия  Садово  ни 
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информира,  че  са  проведени  още  две  заседания  на  общинската 

избирателна комисия и ни е изпратил още два броя протоколи от 14 

януари 2015 г. и 28 януари 2015 г.,  от които обаче е видно, че на 

единия са  присъствали,  те  са  дошли на  проектозаседание,  това  са 

членове на общинската избирателна комисия, а следващите са били 5 

члена на общинската избирателна комисия и поради липса на кворум 

заседанието е било закрито и не е било взето решение. Не знам дали 

да изплатим възнаграждение, така че го поставям това като въпрос. 

Моето лично мнение е, че след като не е имало проведено редовно 

заседание,  не  следва  да  бъде  изплащано.  Но  това  е  просто  за 

информация на колегите от Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари по така направения доклад? Не виждам. В 

тази му част остава за сведение.

Продължаваме със следващ докладчик по следващата точка от 

дневния ред:

Доклад  по  писмо  до  Асоциацията  на  избирателните 

комисии в Централна и Източна Европа.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, писмото е изготвено 

от  колегата  Нейкова.  Беше  обсъдено  като  текст  на  работното 

заседание,  като  са  нанесени  всички  корекции  и  добавки,  които 

тогава бяха приети и така е качено във вътрешната мрежа. Моля да 

се запознаете с него и да го подложим на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. Имате ли коментари, допълнения? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложения ни проект на отговор.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.
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Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

И, колеги, да одобрим превода на писмото на английски език, 

преди то да бъде изпратено.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

И това предложение се приема.

Продължете със следващ доклад, колега Матева.

Доклад по писмо до дирекция „Международни връзки и 

протокол” на Народното събрание.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това отново е доклад на колегата 

Нейкова.  Писмото  е  изготвено  от  нея  и  е  качено  във  вътрешната 

мрежа.  Това  писмо  като  текст  отново  се  разгледа  на  работно 

заседание  и  вариантът,  който  е  качен,  е  окончателния  след 

направеното обсъждане и предложения за промени. То е до дирекция 

„Международни  връзки  и  протокол”  на  Народното  събрание  по 

повод въпроси, зададени от Народното събрание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете с писмото. Имате думата за мнения и предложения.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предложението ми беше: „Основните 

принципи  на  избирателните  системи,  на  които  се  подчинява 

произвеждането на всички видове избори в България, са принципите 

за  всеобщо,  равно  и  пряко  избирателно  право”  и  след  това  да 

започнем с активното. Защото първо са принципите.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  други 

желаещи да участват в разискванията освен техническата промяна на 

един абзац пред друг..

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Според  мен  в  абзаца: 

„Пропорционалната  система  с  отбелязване  на  преференция  е 

двустепенна”  не  е  много  точен  терминът  „двустепенна”. 

Двустепенно означава, че първо избираш един орган и след това. Не 

е двустепенна, защото няма два избора, няма две степени, има един.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване следните две предложения, постъпили 

в  оперативен  порядък.  Първото  е  „Основните  принципи  на 

избирателните системи…” да мине след „Правото на гражданите да 

гласуват гарантирано с чл. 10 и чл. 42, ал. 1…”.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Камелия 

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  и  Йорданка 

Ганчева.

Предложението се приема.

Това,  което  току  що  гласувахме,  го  бяхме  обсъдили  и  на 

работна група.

И една редакционна поправка: на стр. 2, абзац първи, втори, 

трети  и  четвърти  –  Пропорционалната  система  с  отбелязване  на 

преференции вместо „е двустепенна” да пише „се прилага като”.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  
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Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Камелия 

Нейкова, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов 

и Йорданка Ганчева.

И това предложение се приема.

Който е съгласен с така предложения проект на отговор ведно 

с корекциите, направени в залата, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Камелия 

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  и  Йорданка 

Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващите доклади:

Доклади по актове за установяване на административни 

нарушения.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от столична община „Овча купел” с вх. № НС-07-42 от 18.02.2015 г., 

с  което  кметът  на  района  ни  изпраща  оригинали  на  два  акта  за 

административни нарушения, които са връчени на лицата. Това е за 

сведение и прилагане към административно-наказателната преписка, 

за комплектуването им и изпращане на областния управител.

Докладвам  ви  също  така  възражение  с  вх.  №  НС-10-3  от 

19.02.2015 г.,  което е подадено от Български национален съюз НД 

срещу акт  за  установяване  на  административно  нарушение  № 51. 

Също е за сведение и прилагане към административно-наказателната 

преписка  и  изпращане  на  областния  управител  за  издаване  на 

наказателно постановление.
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Докладвам  ви  също  така  възражение  с  вх.  №  НС-10-4  от 

19.02.2015 г. отново от Български национален съюз НД срещу акт за 

установяване  на  административно нарушение  №  12.  Също  за 

сведение и прилагане към административно-наказателната преписка 

и изпращане на областния управител.

Докладвам  ви  постановление  на  областния  управител  на 

област София с вх. № ЕП-05-2 от 20.02.2015 г. Постановлението е с 

№ 37/12-14 от 17.02.2015 г., с което областният управител прекратява 

административното  производство  за  издаване  на  наказателно 

постановление  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 8 от 28 май 2014 г., съставен против Галя Валентинова 

Прокопиева, като основанието е това, че в срока, който е предвиден в 

ЗАН,  не  е  издадено  наказателното  постановление.  Поради това  се 

прекратява  административно-наказателното  производство.  За 

сведение на Централната избирателна комисия. Моето предложение 

е, тъй като това не е първият такъв документ, да влезе в анализа на 

Централната  избирателна  комисия,  който  изготвяме  във  връзка  с 

проведените избори за Европейски парламент и Народно събрание.

Докладвам ви също така писмо от Столична община, район 

„Витоша”, с вх. № НС-07-43 от 23.02.2015 г., с което секретарят на 

район „Витоша” ни връща акт за установяване на административно 

нарушение  №  86  в  два  екземпляра,  съставен  срещу  Мария 

Станимирова  Станимирова,  като  ни  уведомява,  че  при  двете 

посещения, извършени от служители на район „Витоша” лицето не е 

намерено  на  посочения  адрес.  Приложени  са  протоколите  за 

връчване,  които  са  съставени  от  служителите.  Съгласно 

протоколното  решение  на  Централната  избирателна  комисия  ще 

предложа  на  докладчика  по  решението,  с  което  е  установено 

нарушението, да прецени какви ще бъдат последващите действия. Но 

тъй  като  не  се  съдържат  в  преписката  оригиналите  на  актовете, 

юрисконсултите ще подготвят писмо до столичния район „Витоша”, 

за да бъдат изискани обратно екземплярите на актовете в оригинал.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
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Колеги,  имате  ли  коментари?  Няма.  Остава  за  сведение  на 

този етап. В оперативен порядък обсъдихме и предстоящи действия, 

които  ще  предприемем  във  връзка  с  актовете  за  установяване  на 

административни нарушения за следващото заседание.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по дела.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила 

призовка в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-349 от 

20.02.2015 г. Образувано е административно дело № 17/38 от 2015 г. 

по молба на Централната избирателна комисия за отмяна на влязло в 

сила  решение.  Припомням  ви,  че  става  дума  за  Варненския 

административен  съд.  Делото  в  открито  заседание  е  насрочено  за 

разглеждане на 27 януари 2016 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада.

Изчерпахме с това тази точка. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

Искане от ПП „РЗС” за  предоставяне на екземпляри от 

бюлетина с резултатите от изборите за  общински съветници и 

кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г..

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви.  Колеги,  с  писмо  до 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-9 от 24.02.2015 г. 

ръководството на ПП „Ред, законност и справедливост” е отправило 

искане  чрез  председателя  си  Яни  Георгиев  Янев  до  Централната 

избирателна комисия с молба за нуждите на ПП „РЗС” да им бъде 

предоставен един комплект от бюлетина с резултатите от изборите за 

общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г. 

и  30  октомври  2011  г.  Предлагам  да  вземем  решение,  че  им 

предоставяме искания бюлетин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Христов.

Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Давам 10 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

11 членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Стигнахме до петнадесета точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Започваме с докладчиците, както са заявени в дневния ред.

Първи е колегата Пенев. Заповядайте, колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  ЕП-00-3  от  12.02.2015  г. 

Изготвил  съм  проект  на  отговор  на  това  писмо,  който  е  във 

вътрешната мрежа. Моля докато докладвам да се запознаете с него, 

за да не го чета. С цитираното по-горе писмо от Комисията за защита 

от дискриминация се поднася информация във връзка с преписка 342 

от 2014 г.  за  дискриминация на основата  на признак образование. 

Преписката е образувана по жалба от Маргарита Илиева Балабанова 

от град Пловдив. Във връзка с тази преписка запитване от Комисията 

за защита от дискриминация е постъпвало и преди това и във връзка 

с това питане ние сме изготвили отговор, който сме изпратили на 

2 октомври 2014 г.  Най-общо оплакването,  посочено в жалбата  на 

госпожа Маргарита Балабанова е, че когато се е явила на 25 май, за 
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да  участва  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България,  след  като  е  била  запитана  от  членовете  на 

секционната  комисия  дали  е  студентка,  на  което  тя  е  отговорила 

утвърдително  й  е  била  поискана  студентска  книжка,  за  да  бъде 

допусната да гласува. След това, за да може да упражни правото си 

на глас, тъй като не си е носила студентската книжка, се е върнала да 

си  я  вземе  и  след  това  е  участвала  в  гласуването,  след  като  е 

представила студентската  си книжка.  Лицето смята,  че  в  случая е 

налице  дискриминация  по  признак  образование.  Извън  това 

конкретните фактически обстоятелства във връзка с гласуването на 

това лице не са ни известни. В първоначалния отговор, който сме 

изпратили, сме обяснили в кои случаи се гласува по реда на чл. 241 

от  Изборния  кодекс,  т.е.  че  това  са  случаите,  когато  едно  лице 

гласува не по постоянния си адрес, а в районите, където се обучава, 

или  в  този  случай  то  се  легитимира  със  студентска  книжка  и 

съответно  се  прави  отбелязване  за  това  гласуване  в  студентската 

книжка.

В случая може само да се предполага, че лицето е гласувало в 

секцията  си  по  постоянен  адрес,  но  въпреки  това  му  е  поискана 

студентска  книжка.  Към  новото  писмо,  което  е  постъпило  в 

Централната  избирателна  комисия,  от  ЦИК  се  иска  информация 

включително  да  приложим съответните  протоколи или  извадка  от 

тях за конкретно посочени поименно лица как са гласували – дали с 

лична  карта  или  със  студентска  книжка,  съответно  да  представим 

настоящ  адрес  за  кореспонденция  на  лицето,  което  е  било 

председател на секционната избирателна комисия в секция в основно 

училище „Димитър Талев”,  град Пловдив.  Посочен е  и номера на 

секцията. Също така да дадем информация във връзка с подадена по 

електронната  поща  в  Централната  избирателна  комисия  жалба  от 

Маргарита Балабанова, като ни е приложено копие от разпечатка от 

електронната поща на Маргарита Балабанова, от която разпечатка е 

видно какво е съдържанието на писмото, което тя е изпратила и на 

коя дата.
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В този смисъл съм изготвил проект на отговор, с който съм се 

постарал да обясня, че протоколите се съхраняват при нас, но в тях 

не  се  съдържат  данни  за  това  лицата  как  са  извършили 

легитимирането  си  и  дали  са  гласували  като  студентки  или  по 

постоянен адрес, като съм дал разяснение, че това може да се види 

единствено  от  избирателния  списък,  съответно  че  когато  лицето 

гласува като студент по реда на чл. 241 данните за това се вписват в 

допълнителната страница на избирателния списък,  също така и че 

ако  е  гласувало  по  този  ред,  отбелязване  за  това  се  прави  и  в 

студентската книжка. Също така съм предложил да отговорим, че не 

разполагаме  с  данни за  настоящия  адрес  на  лицето,  което  е  било 

председател  на  секционната  избирателна  комисия,  като  съответно 

съм посочил, че писмото, получено на електронната поща на ЦИК, е 

заведено в изборния ден като сигнал. Той е постъпил обаче в 22 часа 

вечерта, т.е. след приключване на изборния ден и поради това при 

разглеждането  му  на  следващото  заседание,  проведено  след 

изборния  ден,  Централната  избирателна  комисия  е  приела  този 

сигнал  за  сведение,  доколкото  очевидно  след  приключване  на 

изборния  ден  не  може  да  се  окаже  съдействие  на  лицето  за 

упражняване на избирателното му право.

Предлагам да одобрите изготвения от мен отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  надявам  се  се 

запознахте с писмото. Заповядайте, имате думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Накрая писмото звучи малко объркващо. 

За мен и за нас е ясно, защото изборният ден е до определен час на 

календарния  ден,  но  ние  пишем,  че  в  Централната  избирателна 

комисия е заведен с входящ номер еди-кой си сигнал, подаден в 22 

часа и пишем, че е разгледан от ЦИК и доколкото е подаден след 

изборния  ден  еди-какво  си.  А отдолу  пишем,  че  има  регистър  на 

жалбите и сигналите в изборния ден, в който са публикувани данни 

за Маргарита Балабанова. Тоест, горе казваме, че е подадена жалбата 

след  края  на  изборния  ден,  а  долу,  че  фигурира  в  жалбите  и 

сигналите в изборния ден. За нас е ясно, защото е подадена в 10 часа 
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вечерта и изборният ден е бил приключил, не сме го разгледали. Но 

според  мен  е  леко  объркващо  това,  че  жалбата  е  публикувана  в 

регистъра за жалбите в изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колега Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: При това положение бихме могли 

да уточним, че е публикувано в регистъра на жалбите и сигналите на 

датата 25 май 2014 г. Просто да посочим датата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега докладчик?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз не знам дали е публикувана на 25 

май, даже не съм сигурен да е публикувана на 25 май, защото тя е 

постъпила в 10 часа и най-вероятно е публикувана на следващия ден. 

А  самият  регистър  е  отделен  от  регистъра  за  жалбите  и  той  е 

специален.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Жалбата, която е пусната до Комисията за 

защита от дискриминация има ли адрес?     

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Жалбата, която е пусната до комисията 

има адрес и всички данни на жалбоподателя.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този адрес  в Пловдив ли е  или някъде 

другаде? Ако адресът на тази жалба е в Пловдив, очевидно е, т.е. 

има  индиция,  че  госпожата  живее  в  Пловдив  и  се  е  опитала  да 

осъществи  своя  вот.  Но  ако  не  е  в  Пловдив  адресът  й,  то  вече 

следват  другите  разсъждения.  Разсъждението  ми  е  следното:  ние 

през  цялото  време  предпоставяме,  че  гражданите  ни  все  нещо са 

недоразбрали,  все  вършат  някакви  зулуми,  но  през  цялото  време 

забравяме, че имаме и един друг участник и той се нарича секционна 

избирателна комисия, която общо взето казва или не казва какво да 

се прави и следват онези жалби. Не искам да изострям ситуацията, 

но всяко  въже има две  страни,  освен  граждани има и  едни хора, 

секционни комисии, които тук играят на играта тука има, тука нема. 

И в този смисъл ми бяха всички разсъждения и предния път, да не се 
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връщаме  там,  че  общо  взето  тази  комисия  да  започне  да  си 

документира всички действия, за да нямаме такива неблагополучия с 

жалби  на  гражданите.  С  една  дума  предпоставяме  през  цялото 

време, че нашите граждани са виновни за нещо.  А е добре да си 

видим и в нашия двор.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Разяснение във връзка със запитването 

на колегата Чаушев.  От данните,  които са от писмата,  идващи от 

Комисията  за  защита  от  дискриминация  се  сочи,  че  Маргарита 

Балабанова, жалбоподателката, е от град Пловдив. Освен това аз в 

момента нямам пред себе си жалбата, която ни е изпратена и към 

първоначалното й запитване, което е докладвано и по което отговор 

сме изпратили на предходно наше заседание, но по мой спомен, тъй 

като докладчик съм бил отново аз, жалбоподателката твърди, че е от 

град Пловдив. Не твърди да е от друг град. И всъщност оплакването 

й  е,  че  неоснователно  й  е  поискана  студентска  книжа,  при 

положение че е от град Пловдив.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

изяснихме тази ситуация.

Колеги,  по  повод  така  предложения  ни  проект  на  писмо? 

Приключвам разискванията.

Който е съгласен с така предложения ни проект на писмо с 

поправката,  направена в последното изречение и приложение към 

решението, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева,), против – 3 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Метин Сюлейманов).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колега Пенев, продължете нататък.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван следващият ми проект на писмо. Постъпило е писмо от 

Първо районно управление на  МВР,  заведено  в  деловодството  на 

Централната  избирателна  комисия с  вх.  №  ЕП-04-02-14  от 

05.02.2015 г. С това писмо във връзка с разследване по досъдебно 

производство № ВМ-15-030 от 2015 г. по описа на Първо районно 

управление  при  СДВР  е  поискана  справка  за  това  къде  са  били 

разположени избирателни секции № 74 и 78 в район „Слатина” на 25 

май,  т.е.  на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент от 

Република България, кои лица са били членове на въпросните две 

избирателни секции,  кои лица са  били включени в избирателните 

списъци  на  горепосочените  секции,  регистрирано  ли  е  било  като 

застъпник  или  в  друго  качество  при  провеждане  на  посочените 

избори лицето Цветан Димитров Андонов със съответно ЕГН и в коя 

секция  е  следвало  да  гласува  и  съществува  ли  възможност  за 

гласуване на лице, изпълняващо функциите на застъпник или други 

функции,  свързани  с  произвеждане  на  изборите,  в  друга  секция, 

различна  от  тази  по  избирателния  списък,  в  която  е  включено  и 

какъв е редът за това. 

Аз  съм  изготвил  отговора  разглеждайки  хипотезата,  че 

лицето  е  застъпник.  Ако  трябва  да  разгледаме  и  хипотезата  дали 

лицето  е  било  наблюдател,  следва  да  допълня  отговора.  Като 

съответно съм посочил кои са адресите на двете секции, съответно 

съм посочил  с  кои решения са  назначени,  изменени и  допълнени 

съставите на секционните комисии в посочените секции, като съм 

посочил  къде  са  достъпни  въпросните  решения.  Изрично  съм 

разяснил, че лицата,  които са включени в избирателните списъци, 

съответно  могат  да  се  установят  единствено  от  избирателните 

списъци,  реда,  по  който  могат  да  се  изискат  тези  списъци  и 

съответно съм казал къде може да се установи дали лицето е било 

застъпник,  т.е.  къде  се  поддържат  публичните  регистри  на 

регистрираните застъпници и че лицето, ако е  застъпник,  това му 

качество не му предоставя възможност да гласува по друг начин, че 
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той е следвало да гласува по настоящия си адрес или ако е студент, 

да гласува на друго място по реда на чл. 241.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз специално по-кратко бих обяснил, че 

ако застъпниците не са от града, то са субекти от Изборния кодекс, 

на  които  се  издават  удостоверения  за  гласуване  на  друго  място, 

защото сега ти правиш едно изчерпателно изброяване къде би могъл 

да гласува. Ако претендираме то да е изчерпателно обаче, то не е, 

защото той може и в чужбина да  гласува.  Така  че  или трябва да 

добавиш  „чужбина”,  ако  имаме  претенцията  да  изброим  всички 

хипотези,  знам,  че  може  би  е  ирелевантно  за  случая,  който 

разследват,  но  ако  ние  имаме  претенцията  да  изброим  всички 

теоретично възможни начини, има още един. Ако ли пък не, просто 

да  кажем,  че  не  е  от  кръга  лица,  които  имат  право  да  им бъдат 

издадени удостоверения за гласуване на друго място.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  по  принцип  възприемам  твоето 

предложение, единственият проблем е, че имаме изрично питане в 

коя секция би следвало да гласува. Тоест, в този смисъл трябва да 

дадем някакъв отговор евентуално къде би трябвало да гласува. Но 

ако държите, ще допълня и „чужбина”.

Колеги, аз предлагам да отложим отговора на това писмо, да 

ме  упълномощите  да  осъществя  връзка  с  разследващия  полицай 

Камен Александров на посочен от него телефон, за да изясня дали 

има и друго качество на това лице, за да можем да отговорим точно, 

тъй като така общо поставен въпроса предполага да изготвим едно 

дълго разяснение на Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
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Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  последният ми доклад е  във 

връзка с тази преписка, касаеща сигнала за нарушения в общинската 

избирателна комисия Павел баня. За момента докладвам за сведение 

и  запознаване,  че  във  връзка  с  изпълнение  на  наше  протоколно 

решение от предходно наше заседание госпожа Станка Христова е 

изпратила писмени обяснения,  подписани от нея,  които са качени 

във вътрешната мрежа за днешното заседание. 

Освен това пак във връзка с тази преписка ви докладвам вече 

само за сведение, че ми е изпратено на интернет страницата копие от 

призовка и разпореждане на съдията-докладчик по административно 

дело № 51/2015 по описа на Административен съд Стара Загора във 

връзка  с  образувано  дело  по  оспорването  на  Решение  №  216  на 

ОИК –  Павел  баня.  От  това  разпореждане  се  установява,  че 

жалбоподателите са трима и делото е насрочено за 26 февруари.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. С това 

Вашите доклади бяха изчерпани.

Колеги,  моля  да  се  запознаете  с  постъпилото  обяснение, 

което е с посочения номер от колегата Пенев.

Продължаваме със следващ докладчик колегата Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  ви 

предлагам на вниманието писмо, което получихме с вх. № ЦИК-07-

10 от19.02.2015 г., а преводът получихме на 24 февруари, от ОССЕ, 

от съветника по провеждане на избори господин Громов, с което се 

обръща  към  нас  във  връзка  с  представяне  и  обсъждане  на 

окончателния  доклад  на  ОССЕ,  за  да  бъде  реализирана  среща  с 

Централната избирателна комисия. „Имам силен интерес дали ЦИК 

може да участва в обсъждане в подходящ за вас формат, тъй като 

има  много  технически  детайли,  които  бихме  могли  да  обсъдим. 
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Форумът би могъл да се осъществи във вашата сграда евентуално с 

представители  на  граждански  организации  в  рамките  на 

Обществения съвет към ЦИК. Делегацията на ОССЕ ще бъде между 

23 и 27 март”.

Аз  предлагам  да  напишем  един  кратък  отговор,  че 

Централната  избирателна  комисия има  готовност  да  се  срещне  с 

представителите на ОССЕ. Желателно е това да стане още днес.

Междувременно от Министерството на външните работи ми 

се обадиха също да попитат какви са възможностите на Централната 

избирателна комисия във връзка с тази среща евентуално за 24 или 

25 март, за което ще бъдем уведомени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

предложението е да изразим готовност за провеждане на тази среща 

в  нашата  сграда  и  заедно  с  представители  на  гражданските 

организации  в  рамките  на  Обществения  съвет  към  ЦИК.  Ще 

напишем неправителствените организации, регистрирани за участие 

като наблюдатели в избори, които са членове на Обществения съвет.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

И,  колеги,  тъй  като  трябва  да  го  изпратим  на  английски, 

който е съгласен да бъде извършен превод и да бъде изпратено, моля 

да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
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Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

И това предложението се приема.

Следващият докладчик е колегата Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Проектът за писмо е качен във вътрешната мрежа. С вх. № МИ-22-4 

от 18.02.2015 г. сме получили запитване по електронната поща от 

господин  Борислав  Ханковски,  който  ни  пита  за  6-месечната 

уседналост,  като пита и тези 6 месеца в кой момент трябва да са 

натрупани  –  към  изборния  ден  или  в  момента  на  подаване  на 

регистрацията като кандидат за кмет, които по същество правят 40 – 

45 дни. 

Аз съм подготвила отговор, в който съм мотивирала § 1, т. 5 – 

какво означава уседналостта по смисъла на чл. 397 и считам, че този 

отговор  му  е  достатъчен.  Предлагам  да  му  бъде  изпратен  по 

електронен път, тъй като той друг адрес освен електронния си не е 

оставил. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Моля,  запознайте  се  с  отговора  на  писмото.  Имате  ли 

коментари, предложения? Не виждат желаещи.

Който е съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата 

Христов. Заповядайте, колега.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, преди няколко дни ви информирах, че е получено по 

имейла едно писмо от господин Канс Фредерик Еол във връзка с 

провеждането на изборите за  Европейския парламент през 2014 г. 

Той иска от нас да му помогнем с информация като информира, че 

заедно  със  своя  колега  проф.  Хайм  работят  върху  научни 

изследвания  на  изборите  за  Европейски  парламент  и  вече  имат 

подобен документ, който е публикуван през 2009 г. Информира ни, 

че за новото им проучване трябва да получат мостри от бюлетините 

от  всички 28 държави-членки и  молят да  им изпратим мостра от 

българската  бюлетина  за  изборите  за  Европейски  парламент  през 

2014 г.  Аз не знам при нас имаме ли мостри от бюлетината.  Ще 

намерим  една  бюлетина,  която  да  копираме  и  да  изпратим  по 

електронната  поща.  По  първоначалния  мой  превод  останах  с 

впечатление, че те искат кандидатските листи, но преводът,  който 

дават официално, пише бюлетина. Още повече в нашата бюлетина 

няма имената на кандидатите, а има само имената на партиите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Чаушев, 

заповядайте, имате думата.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да помолим господинът да ни запознае и 

с изследванията си. Аз мисля, че можем да ползваме всякакъв тип 

информация.  Мисля,  че  е  напълно  уместно  да  се  помолим  след 

приключване на изследването си да ни запознаят с него, да върнат 

обратно жеста.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, възражения към това предложение? Не виждам.

Който е съгласен с този отговор, както и да се направи превод 

на писмото на английски, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.
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Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Иванка  Грозева  и 

Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик колегата Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  на  доклад  на  госпожа 

Ганчева  е  разпределено  писмо  от  ОИК  –  Рудозем,  с  което  ни 

изпращат  решение,  с  което  са  прекратили  правомощията  на 

общински  съветник  Медиха  Кутева  и  съответно  са  обявили 

следващия  от  листата  от  коалиция  „Заедно  за  Рудозем”  Вахидин 

Салихов  Карашик.  И  ни  изпращат  също  копие  от  оставката  и 

писмото  на  председателя  на  Общинския  съвет  Рудозем,  също 

протокол  от  проведеното  заседание  на  общинската  избирателна 

комисия.  Докладвам  ви  го  за  сведение.  Няма  искане  за 

възнаграждение, така че на този етап е само за сведение.

И  ви  докладвам  заявление  от  Ваня  Цанкова  Данаилова,  с 

което уведомява  Централната  избирателна комисия,  че  отказва  да 

заеме  длъжността  финансов  контрольор  и  човешки  ресурси  в 

администрацията на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега  за 

информацията. Колеги, да помислим и на следващото заседание да 

преценим как процедираме оттук насетне.

Продължаваме със следващия докладчик колегата Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  от  заместник-директора  на  ГД  „Криминална 

полиция”, МВР, господин Костадин Димитров, с вх. № НС-04-02-19 

от  22.02.2015  г.,  с  което  ни  информира,  че  в  ГД  „Криминална 

полиция”  се  извършва  проверка  по  прокурорска  преписка  със 

съответния регистрационен номер, но самата преписка е образувана 

във  връзка  с  постъпили  по  компетентност  материали в  Софийска 

районна  прокуратура,  изпратени  от  Върховна  касационна 

прокуратура,  съдържаща данни за извършено престъпление по чл. 

168,  ал.  2  на  НК.  В тази връзка  господин Димитров моли в  най-
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кратки срокове да му предоставим в оригинал избирателния списък, 

приложен в наше писмо до Върховна касационна прокуратура с вх. 

№ 0-91 от 07.01.2015 г. с цел изследване на обстоятелството дали 

подписите срещу номер 93 и 97 от избирателни списък са положени 

от лицето Моника Здравкова Куманова.

Уважаеми  колеги,  извадих  въпросното  писмо,  което  е 

посочено в направеното искане. Със същото отговаряме на Върховна 

касационна  прокуратура,  че  изпратените  с  наше предишно писмо 

материали  не  са  изпращани  на  съответните  териториални 

прокуратури.  И  отново  им  изпращаме  копие  от  писмо  от  ГД 

„ГРАО”, копие от списък на лицата, гласували повече от един път, в 

произведените  на  5  октомври  2014  г.  избори  за  народни 

представители  и  копие  от  извадки  от  избирателните  списъци  за 

гласувалите повече от един път – 47 на брой лица. Във вътрешната 

мрежа е подготвеният от мен отговор.

Отговарям  на  заместник-директора,  че  с  оригиналите  на 

списъците, тъй като това не са избирателни списъци, а са списъци на 

лица,  които  са  гласували  два  пъти,  тъй  като  това  е  видно  от 

предходно наше писмо до Върховна касационна прокуратура, могат 

да  се  запознаят,  както  е  постоянната  практика,  на  място  в 

Централната  избирателна  комисия след  предварително  уговорено 

време с цел извършване на графологична експертиза.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен с така изготвения отговор, моля да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Иванка  Грозева  и 

Йорданка Ганчева.
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Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата 

Ивков, да се готви колегата Андреев.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  подготвения  отговор се  намира 

във вътрешната мрежа. Вижте отговора, той е идентичен с отговора 

на колегата Андреев по подобно запитване. Колегата Солакова каза 

и аз съгласен с нея, че като има писмо до администрацията е хубаво 

ние може би да им изискаме, но в този конкретен случай според мен 

е по-добре да си запитат съответната областна администрация и да 

си  получат  достоверна  информация,  която  да  ги  ползва  за 

разследването евентуално. Другият вариант е ние да проверим чрез 

община Слатина и да им препратим информацията. Въпросът е дали 

така да правим писмата, когато са от Полицията, както аз считам, 

или  ние  все  пак  да  изискваме  информацията  и  да  препращаме 

писмата  служебно  до  съответната  областна  информация.  Досега 

практиката ни е била така, както има идентично писмо на колегата 

Андреев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  изготвения  отговор  ведно  с 

корекцията, направена в оперативен порядък, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Запознайте се с отговора на следващото 

писмо,  който  също  е  качен  във  вътрешната  мрежа.  Горе  ще  има 

нашия входящ номер, на  Централната избирателна комисия. Това е 

една преписка с доста въпроси, както и следващата. В общи линии 
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това  са  решенията,  от  които  ще  видят  окончателния  състав  на 

съответните  секции.  Обясняваме,  че  не  даваме  оригинали.  Искат 

установъчните  данни  за  членовете  на  СИК,  където  Сотиров  е 

гласувал, адрес на избирателната секция във Великобритания. Даден 

им  е  със  заверено  копие.  Оригинал  на  избирателните  списъци,  в 

които  се  е  подписал  Богдан  Атанасов  Сотиров.  Обясняваме,  че 

оригинали не можем да  предоставим.  Установъчни данни е  техен 

израз, който ние възприемаме, това са телефон, адрес и т.н. И тъй 

като ние ги нямаме, имаме само трите имена и ЕГН, казваме, че с 

други установъчни данни за членовете не разполагаме. След като те 

ни питат за установъчни данни, ще ни разберат като им отговорим, 

че нямаме установъчни данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен с така подготвения отговор, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  До  Окръжна  прокуратура  Ловеч. 

Запознайте  се  с  проектоотговора,  а  аз  през  това  време  ще  ви 

запозная с исканията. „На основание чл. 159 от НПК и чл. 215 ЗСВ 

моля да ни бъдат изпратени в оригинал формуляр на списък от еди-

къде  си”.  Обаче  трета  точка  е:  ”Моля  да  ни  бъде  предоставена 

информация  за  придружителните  писма  и  начина,  по  който 

документите по т. 1 и т. 2 са пристигнали в ЦИК, кои лица са били 

членове  на  избирателната  комисия,  трите  имена  и  ЕГН,  адрес  за 

призоваване, телефон за контакт и в кратко резюме да ни се посочи, 

ако бъде установено, че едно и също лице е гласувало два пъти, кой 
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констатира тези обстоятелства  и какви действия се предприемат”. 

Извадили  сме  им  протоколите,  но  си  насочете  вниманието  как 

отговаряме на следващите въпроси. Цитирал съм решенията и съм 

извадил  същественото  от  решенията  по  въпроса.  И  прилагаме 

решенията, макар че принципно не им прилагаме решения, а им ги 

посочваме, но тук не става въпрос за решения от онзи тип, а просто 

за да видят, че ГД „ГРАО” по наша поръчка извършва проверката. 

И ще сложа едно  последно изречение  е,  че  резултатите  от 

извършената от ГД „ГРАО” проверка ЦИК своевременно изпраща на 

компетентната прокуратура..

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  този  отговор  с  допълнението,  направено  в  оперативен  порядък, 

моля да гласува.  

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Таня 

Цанева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колега Ивков, продължете и със следващия си доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз ви моля да докладвам набързо 

още две неща, макар че нямам готови проекти за отговор, защото не 

стигна времето, докато да извадим всички документи от всякъде и да 

ги уточним, но са елементарни и ще ви кажа какви ще са отговорите. 

Ако ги одобрите, да ги изготвя с оглед на това, че не знаем кога ще 

имаме следващо заседание, а за едното ни дават срок да изпратим 

документите до 20 февруари.

Едното писмо е с вх. № ЕП-04-02-376 от 05.02.2015 г. То е 

било  на  доклад  на  колегата  Христов.  Централната  избирателна 

комисия  е  приела  един  съвсем  кратък  отговор  до  СДВР,  Първо 
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районно,  с  който  сме  предоставили  заверено  копие  от  стр.  39. 

Колегата и ние не сме казали, че с оригиналите могат да се запознаят 

при нас. В това писмо въпросният господин Илиев ни казва, че с еди-

кое  си  писмо  сме  изпратили  копие,  но  в  тази  връзка  следва  да 

изпратим оригинала,  както и заверени копия на същите,  но не по-

късно от 28 февруари. Тоест, той счита, че ние сме се объркали като 

сме изпратили заверено копие. Иска така също екземпляр от същата 

подписка в електронен вид. Ще изпратим това. Иска трите имена и 

телефон  за  контакт  със  служителя,  пред  когото  е  депозирана 

подписката.  Предлагам ви в  отговора  да  кажем,  че  сме изпратили 

заверено  копие,  с  оригинала  можете  да  се  запознаете  след 

предварителна уговорка.  Изпращаме ви копие от електронния вид, 

прилагаме регистъра на партиите и коалициите,  от където е видно 

кои членове на ЦИК са ги приели. И иска екземпляри на Решения № 

35-ЕП и 39-ЕП. Принципно ние сме разбрахме да им казваме, че са 

на интернет страницата ни. Да ги изпратя ли в този конкретен случай 

или пак да кажа, че се намират на интернет страницата?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В електронен вид кое се иска?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Подписката за подкрепа в електронен вид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение от колегата Ивков, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева  и 

Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

00-340 от Прокуратурата на Република България, Софийска градска 
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прокуратура,  доколкото  искат  данни  за  партия  Национално 

патриотично обединение, регистрирана по еди-кое си фирмено дело 

и  във  връзка  с  иск  на  прокурора  по  реда  на  чл.  40  от  Закона  за 

политическите партии за заличаване. Много неразбрано е написано, 

но искат списъците на регистрираните партии и коалиции в ЦИК за 

участие в последните избори – съответно за народни представители, 

президент и вицепрезидент и местни избори за общински съветници. 

Извадихме препис-извлечение. Имам ги, просто с два реда ще кажа, 

че  прилагам  това,  което  искат  –  препис-извлечение,  само  че  от 

бюлетините на ЦИК, защото не можахме да се сетим откъде другаде 

можем да ги извадим. Смисълът на тяхната проверка е да видят дали 

през последните 5 години тази партия е участвала в изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, с което да предоставим информация за последните пет 

години, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов  и 

Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Следващият докладчик е колегата Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-

16 от 24.02.2015 г. Районна прокуратура Свиленград ни е изпратила 

постановление за отказ да се образува наказателно производство във 

връзка с преписка с вх. № 19-19 от 2014 г. Става въпрос за сигнал, 

който  е  постъпил  от  Димитър  Велев  Димитров,  председател  на 

районната  избирателна  комисия  Хасково  във  връзка  с  установено 

разминаване  между  разпределението  на  гласовете  по  кандидатски 

листи –  действителни и недействителни,  при изборите за  народни 
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представители на 5 октомври 2014 г.  Сигналът  с  наше писмо сме 

препратили по компетентност на съответната районна прокуратура 

Свиленград за извършване на проверка и предприемане на действия 

по  компетентност.  Районната  прокуратура  съответно  е  извършила 

проверката,  установила  е,  че  се  касае  за  техническа  грешка  и 

съответно  са  намерени  допълнително  17  бюлетини,  които  са 

нередовни. Те са били сгънати по съответния начин, но били празни, 

без да е отбелязано за кого се гласува, което не е довело до промяна в 

резултата от проведените избори. Поради това считат, че не е налице 

основание за образуване на наказателно производство и е прекратено 

от районната прокуратура. Предлагам го за сведение.

Чета:  „След  повторно  преброяване  в  РИК  –  Хасково  се  е 

установила, че всички бюлетини не са 410, а са 427, допълнителни 17 

бюлетини  били  нередовни,  тъй  като  били  сгънати  по  съответния 

начин, но били празни, без да е отбелязано за кого са гласували. Това 

несъответствие било констатирано от РИК – Хасково, за което е бил 

подаден  сигнал  до  ЦИК,  съответно  ние  сме  го  препратили  на 

Районна прокуратура Свиленград  за  предприемане на  действия  по 

компетентност. Такива са били предприети. Възложена е проверка по 

случая, при която се установява горната фактическа обстановка. От 

така изложеното е видно, че няма никакви данни за престъпление от 

общ характер, тъй като не се установиха дори нарушения от страна 

на  длъжностните  лица  при  СИК,  находяща  се  в  Свиленград,  а 

намерените  допълнителни  бюлетини  по  никакъв  начин  не  са 

повлияли на гласуването и резултата от него. Предвид горното и на 

основание чл. 199, и чл. 213, ал. 1 от НПК постанових отказвам да 

образувам  наказателно  производство.”  Мисля,  че  го  докладвах 

достатъчно пълно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, тук се 

разгоря дискусия и аз наистина приемам към днешна дата да остане 

за  сведение,  но  ще  помоля  колегата  Андреев  да  го  качи  във 

вътрешната  мрежа,  за  да  можем  да  обсъдим  на  наше  работно 
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заседание по-подробно и в детайл ще предприеме ли Централната 

избирателна комисия някакви мерки във връзка с този отказ.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващото писмо е с вх. № НС-

09-17 от 24-02-2015 г.  от Окръжна прокуратура Пловдив, окръжен 

следствен отдел, във връзка с което същото е качено във вътрешната 

мрежа. Аз го докладвам в  момента за сведение, но всеки един колега 

може да се запознае с него. Това, което желае прокуратурата от нас е 

съответно  на  първо  място  информация  относно  подаденото 

заявление-декларация за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 от 

Изборния кодекс,  подадено от съответното лице и коя е секцията, 

която е посочена и мястото, където желае да гласува. На следващо 

място искат разяснение относно формуляра на списъка за гласуване 

извън страната, който е приет като изборна книга, съответно попълва 

ли  се  на  ръка  или  се  отпечатва  предварително  като  избирателен 

списък. В тази връзка има данни и в нашите Методически указания. 

В проекта на писмо аз ще им обясня как става това. Другото, което 

изискват,  е  копие  от  решенията  на  секционната  избирателна 

комисия,  с  които са  разпределени функциите между членовете  на 

секционната избирателна комисия с откриването на изборния ден, а 

именно кое е лицето, което е попълвало формуляра, съответно кое е 

лицето,  което  е  проверявало  данните  относно  самоличността  на 

всеки един избирател при влизането му за гласуване.

Във връзка с това писмо аз си направих справка, че лицето е 

подало  електронно  заявление  чрез  страницата  на  Централната 

избирателна комисия и това е видно от писмо НС-00-250, което е от 

11.09.2014 г., изпратено ни от „Информационно обслужване”, с което 

ни уведомяват, че за електронните заявления за САЩ са качени към 

писмото за същата дата от заседание е качена екселската таблица, в 

която под № 1191 фигурира лицето, за което става въпрос. В тази 

връзка  единственото,  което  следва  да  уточня  е  дали  се  съдържат 

данни по отношение на посочването на мястото, за което е подадено 

за гласуване заявлението, нещо, на което към момента не бих могъл 

да  дам  отговор,  но  заявлението  не  е  подадено  чрез  ДКП-то, 
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съответно  го  няма  на  хартиен  носител.  В  тази  насока  ще  бъде  е 

отговорът, който ще подготвя за следващото заседание, за да може да 

бъде обсъдено. Сега е само за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Следващ докладчик е колегата Солакова. Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  започна  с  фактурите  за 

одобрение. Списъкът на фактурите и самите те са публикувани във 

вътрешната мрежа. Става дума за фактура от „Транслингва Европа” 

ЕООД за извършен превод на писмо, две фактури за закупуване на 

самолетни  билети  за  Букурещ  и  за  заплащане  на  медицинска 

застраховка  във  връзка  с  тази  командировка  до  Букурещ  и  две 

фактури  от  Хранителния  комплекс  на  Народното  събрание  – 

режийни разноски за закупени топли напитки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да одобрим изплащането по тези фактури, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Румен 

Цачев и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Докладвам  ви  доклад  от  Илияна 

Ангелова  Велчева  и  Елена  Валериева  Станишева,  това  са 

изпълнители по граждански договори във връзка със счетоводното 

обслужване на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-

357  от  25.02.2015  г.  Докладът  е  публикуван,  той  съдържа 

констатации  от  колегите  от  Министерството  на  финансите  в 

изпълнение на техните договори. Констатирани са някои пропуски в 

работата на счетоводството на Централната избирателна комисия и 

се дават препоръки.
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Докладвам  за  сведение.  Предлагам  да  се  предостави  на 

директора на директор „Администрация”, копие да се предостави на 

главния счетоводител и на счетоводителя,  за да може да се вземат 

под внимание препоръките,  да бъдат изпълнени и да се работи за 

осъществяването на контрол по изпълнението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, моля да се запознаете с констатациите и препоръките. 

Чухте  предложението  на  колегата  докладчик  за  предоставяне  на 

директор на дирекция и на счетоводителите.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Румен 

Цачев и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги,  използвам  този  случай,  за  да  ви  уведомя,  че  днес 

беше  сключен  трудов  договор  с  госпожа  Силвия  Грозданова  на 

длъжност главен счетоводител. Тя постъпва на работа от утре.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно писмо, което сме получили от 

началника  на  кабинета  на  заместник  министър-председателя  и 

секретар  на  Съвета  за  административна  реформа  господин  Антон 

Герунов.  Докладвано  ви  е  от  колегата  Емануил  Христов  с  вх.  № 

ЦИК-03-4  от  16.02.2015  г.  То  е  адресирано  до  председатели  на 

държавни агенции, държавни комисии, директори на изпълнителни 

агенции, ръководители на административни служби, създадени със 

закон,  ръководители  на  административни  структури,  създадени  с 

постановления на Министерския съвет и е във връзка с изпълнение 

на мерките от програмата на правителството за стабилно развитие на 
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Република България за периода 2014 – 2018 г. в частта електронно 

управление и държавна администрация. 

Видно  от  адресатите  и  целите  на  изпратения  въпросник  и 

връзка  с  програмата,  която  ви  цитирах,  Централната  избирателна 

комисия  не  попада  сред  тези  адресати,  тъй  като  с  приемането  на 

Изборния кодекс в сила от 5 март 2014 г. Централната избирателна 

комисия е независим държавен орган, не е сред административните 

структури  в  държавната  администрация.  По  отношение  на 

администрацията на Централната избирателна комисия не се прилага 

за разлика от отменения кодекс Закона за администрацията. ЦИК се 

подпомага  като  такъв  орган  от  администрация  с  работещи  по 

трудово правоотношение служители.

Затова  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до  началника  на 

кабинета  на  заместник  министър-председателя  по  коалиционната 

политика  и  държавната  администрация  и  секретар  на  Съвета  за 

административната реформа писмо в този смисъл, за да не се очаква 

от нас попълване на въпросника.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така изготвения отговор на писмото, моля 

да гласува.

Гласували 12 членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Ивилина  Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), 

против – 3 (Александър Андреев, Росица Матева, Владимир Пенев).

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-07-9 

от  17.02.2015  г.  от  фирма  „Неон  арт  N”.  Изпратено  е  прикачено 

писмо  от  изпълнителния  директор  на  тази  фирма  с  приложена 
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информация относно избирателни кутии. Тъй като става въпрос за 

доставка на изборни кутии, както е написано в писмото и видно от 

превода, който е публикуван във вътрешната мрежа, предлагам ви да 

отговорим направо на фирмата, без да препращаме до компетентни в 

случая отговори, тъй като не сме сигурни дали изобщо българската 

държава  и  администрацията  се  нуждае  от  избирателни  кутии  за 

предстоящите  избори.  В  случай  че  поискат  да  осъществят  такова 

сътрудничество, да посочим кои са компетентните органи във връзка 

с доставката на избирателните кутии. 

Публикувано  е  във  вътрешната  мрежа  и  проектописмо 

-отговор  до  фирмата  в  смисъл,  че  организационно-техническата 

подготовка по закон е възложена на Министерския съвет, областните 

управители, кметовете на общини и техните администрации. В тази 

връзка те следва да изпратят до администрацията на Министерския 

съвет запитване,  в случай че искат да установят такава връзка и в 

случай на необходимост от там би последвало съответно запитване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Който  е  съгласен  да 

изпратим така изготвения отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против – няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Георги Баханов, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-14  от  24.02.2015  г.  То  е  във  връзка  с 

предишно  наше  писмо  с  входящ  номер  от  30.04.2014  г.  и  наш 

отговор към това писмо. Става въпрос за изплащане на членски внос 

от  страна  на  Централната  избирателна  комисия.  Ръководител  на 

Програма  „Сдружение  на  европейските  избирателни  органи” 

господин Ищван Аси ни пише, че е установил, че не е отговорил на 
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писмото  ни  и  не  е  изпълнил исканите  от  нас  действия,  затова  се 

обръща към нас с извинение за закъснелия отговор и ни уведомява, 

че  състави  фактура  за  2014  г.  и  ще  ни  я  изпрати  в  началото  на 

следващата седмица. Единственият въпрос е дали може да приложи и 

фактурата за 2015 г.

Затова  с  оглед  на  последния  им  въпрос  предлагам  да 

отговорим, че могат да приложат и фактурата за 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който е съгласен с такъв отговор, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен  

Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против – няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Георги Баханов, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-341  от 

19.02.2015 г. в ЦИК е постъпило писмо от председателя на ПП „Глас 

народен”. То е адресирано до министър-председателя на  Република 

България господин Бойко Борисов и до председателя на Централната 

избирателна  комисия госпожа  Алексиева  във  връзка  с  темата  за 

фантомите в избирателните списъци, която според тях отново е на 

дневен ред. Писмото е публикувано във вътрешната мрежа. Те искат 

да им се предостави информация относно начина на попълване на 

списъците с имащите право на глас български граждани и предлагат 

оптимизиране и прередактиране на избирателните списъци, така че 

недействителните  гласове,  фантоми,  да  отпаднат.  Затова  е 

необходимо  новите  избирателни  списъци  да  бъдат  преработени  с 

обновена методика. Само по този начин активната регистрация на 

избирателите  или  регистрацията  не  по  постоянен,  а  по  настоящ 

адрес, ако бъде извършена, би имало смисъл от дебат на тема за или 

против задължителното гласуване. Нека и Централната избирателна 

50



комисия пред обществото методите, по които се определя броя на 

избирателите  според  избирателните  списъци  и  да  обяснят  откъде 

идват тези близо 1 милион допълнителни гласове, които увеличават 

общия брой гласоподаватели с около 14 %.

Предлагам в отговор проект на писмо с уточняване на това, 

че условията и реда, както и компетентните органи за съставяне на 

избирателните списъци са уредени в Изборния кодекс. Съгласно чл. 

21, ал. 1 от Изборния кодекс избирателните списъци се съставят от 

общинските администрации по населените места,  в  които се води 

регистър  на  населението  и  те  се  отпечатват  от  ГД  „ГРАО” в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Да 

уточня,  че  при  съставянето  на  избирателните  списъци  за 

конкретните видове избори се имат предвид спецификите във връзка 

с  конкретните  видове  избори  и  че  основните  принцип  са  да  се 

изготвят  списъци по постоянен адрес,  избирателите да се вписват 

само  в  един  списък,  включително  начините  за  извършване  на 

поправки в тези списъци отново имат уредба в Изборния кодекс. И 

тъй  като  предложението  им  по  същество  изисква  законодателни 

промени,  предлагаме  същото  да  бъде  отправено  до  Народното 

събрание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

детайлния доклад на проекта на отговор,  който е  във вътрешната 

мрежа. Колеги, време  за запознаване с него.

Който е съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Метин Сюлейманов), против – 1 (Александър Андреев).

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Георги Баханов, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с едно запитване, 

което получихме от Постоянното представителство в  Европейския 

съюз.  То  е  по  повод  едно  запитване  от  Министерството  на 

вътрешните  работи  на  Франция  във  връзка  с  изискана  от  тях 

информация  от  всички  държави-членки  на  Европейския  съюз. 

Писмото е изпратено и до точките за контакт на всяка една държава. 

Извършват анализ на разходите за избирател в националните избори 

във Франция и в тази връзка са задали въпрос какво е положението 

във всички държави-членки.

Първоначално  аз  ви  докладвах  писмото  за  сведение  на 

предишното  заседание  и  предложих  да  се  отговори  в  смисъл,  че 

разходите се одобряват с приета с постановление на Министерския 

съвет  план-сметка  и  че  статистика  в  държавата,  специално  в 

Централната избирателна комисия, като разход на избирател не се 

води, затова не можем да предоставим такава информация. Аз съм 

изготвила проекта на писмо в този смисъл с една добавка обаче. 

С  оглед  на  получената  кореспонденция  и  от  точките  за 

контакт междувременно и извършените преводи, въз основа на което 

успях да се запозная с  кореспонденцията,  която се обменя между 

отделните точки, от някои държави задават въпрос, като Франция до 

тяхното  ведомство,  отправило  запитването,  точно  кои  конкретни 

разходи  се  имат  предвид,  за  да  могат  да  бъдат  полезни  с 

предоставената от тях информация.

Аз  ви предлагам,  тъй  като в  момента  отговорът  е  само до 

Постоянното представителство, предполагам че точката за контакт, 

след като се изготви цялостната справка по получените отговори, ще 

обсъждаме отново отговор, който ще изпратим до съответните точки 

за  контакт,  но  на  този  етап  до  Постоянното  представителство  да 

изпратим план-сметката,  която е приложение към ПМС № 245 от 

2014 г. за разходите за народни представители на 5 октомври, тъй 

като от отделните редове и подредове на план-сметката те ще могат 

да видят кои разходи за кои органи, за кои дейности се съдържат в 

тази план-сметка. 
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Ние, разбира се, можем да посочим и броя на избирателите, 

но на  този етап  ви предлагам да  направим уточнението,  че  за  да 

представим информация за разходи за отделен избирател, нека да ни 

предоставят  данни,  след  уточнения  във  Франция,  относно 

конкретните разходи,  които се имат предвид,  тъй като по нашето 

законодателство  план-сметката  съдържа  разходите  за  медийни 

пакети, ние не знаем какво е положението в другите държави. Не би 

следвало механично да се вземе общият разход за парламентарните 

избори и броя на избирателите и да се даде информация за разход на 

избирател. Така считам аз. Ако ние сега кажем, то ще е в зависимост 

от законодателната уредба в съответната държава и ние трябва да 

посочим,  че  имаме  един  брой  на  избирателите  по  избирателни 

списъци,  изготвени  и  отпечатани  от  ГД  „ГРАО” 10  дни  преди 

изборния ден, в тези списъци обаче се правят уточнения и в деня 

преди изборите администрациите предават списък с определен брой, 

който  го  има  и  в  нашите  протоколи  на  секционната  избирателна 

комисия. И, разбира се, но предполагам, че не това се има предвид, 

броя  на  избирателите  според  приложените  подписи,  гласували  в 

изборния  ден.  Ние  имаме  различен  брой  избиратели,  но  се 

предполага, че става въпрос за тези избиратели, които са включени в 

избирателните  списъци  преди  предаването  им  на  секционната 

избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Откривам разискванията.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  от  докладчика  не  можах да 

разбера  едно  нещо.  Питането  от  кого  е,  от  Постоянното 

представителство на Европейския съюз в България или от Франция 

като  контактна  точка.  И,  второ,  писмото  аз  не  намерих  във 

вътрешната мрежа. Затова аз към момента не бих могъл независимо 

от предложението на докладчика да взема становище и да гласувам 

за  или  против.  Моето  предложение  е  да  се  качи  във  вътрешната 

мрежа писмото и въз основа на него то да се докладва.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по същество това 

е предложение по процедура, то е за отлагане на разглеждането за 

следващо заседание.

Който  е  съгласен  с  така  постъпилото  процедурно 

предложение, за да можем да се запознаем по-добре с писмото, моля 

да гласува.

Гласували 11 членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Ивилина  Алексиева,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Таня  Цанева),  против –  4  (Ерхан  Чаушев,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Метин Сюлейманов).

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка 

Грозева, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Георги Баханов, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева.

Предложението за отлагане не се приема. Продължаваме.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  ви  предлагам,  след  като  ще 

продължим  разискванията,  все  пак  да  се  качи  писмото,  което  е 

изпратено до нас и на което трябва да отговорим и да продължим 

разискванията, за да можем да се запознаем с това какво се иска и да 

можем да си прецизираме отговорите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докато  писмото  бъде 

качено  във  вътрешната  мрежа,  само  искам  да  напомня,  че 

Централната избирателна комисия досега има практика, когато само 

дори  едно  лице  поиска  отлагане  на  разглеждането,  ние  да  се 

съгласим, за да се запознае това лице. И не разбирам защо днес не го 

приехме. Просто ви припомням, че дори едно лице да е поискало, а в 

случая поискаха повече от един да се запознаят, ние обикновено сме 

приемали  да  удовлетворим  необходимостта  член  на  ЦИК  да  се 

запознае, за да формира вътрешното си убеждение. Днес наистина 

не зная защо не приемаме това.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За някои става, за други не става.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Напълно  съм  съгласен,  никога  мое 

предложение да се отложи не се е приемало.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  наистина,  моля 

ви да преосмислим това. 

И  докато  се  качат  във  вътрешната  мрежа,  предлагам  да 

продължим с другите доклади.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, това е писмо, което е 

на  доклад  на  колегата  Нейкова.  Качено  е  във  вътрешната  мрежа. 

Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  това  е  отговор  от 

„Информационно обслужване” по повод възложена от Централната 

избирателна комисия проверка на обстоятелствата по раздел IV от 

решение на ЦИК № 1432-МИ от 28.01.2015 г., с която трябва да се 

извърши проверка на кандидатите за кмет и за общински съветници 

в  изборите,  които  трябва  да  се  проведат  на  15  март  в  община 

Сърница. От извършената проверка е видно, че няма регистрирани 

кандидати, които да са едновременно кандидати на повече от една 

политическа  партия,  коалиция или  местна  коалиция,  инициативен 

комитет  нито  в  кандидатите  за  кмет,  нито  в  кандидатите  за 

общински  съветник.  Така  че  ви  го  предлагам  за  сведение  и  за 

изпращане  по  електронната  поща  на  ОИК  –  Сърница  също  за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който е съгласен с направеното предложение за изпращане 

до ОИК – Сърница, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев),  против - 

няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Метин 

Сюлейманов, Таня Цанева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

55



Колеги, позволете ми и аз да направя един доклад. В днешно 

заседание  има  папка  „Стенографи”.  Колеги,  ние  обсъждахме  на 

работно заседание предложението, което сега ще направя. Първият 

документ е договор със стенограф. Виждате условията,  при които 

сме сключили договора. Във втория файл виждате предложение за 

сключване  на  нови  граждански  договори със  стенографи госпожа 

Невена Чехларова, госпожа Катя Бешева и госпожа Мая Станкова 

при условията на качения ви договор, т.е. при условията, при които 

са  сключени  договори  и  със  стенографите,  с  които  в  момента 

работим.  Предложението  е  мотивирано  с  това,  че  Централната 

избирателна  комисия  следва  да  осигури  достатъчен  брой 

стенографи,  които  да  могат  да  обезпечат  нейната  дейност,  като 

разбира се,  те  помежду си ще установяват  своя график.  От друга 

страна, госпожа Чехларова, госпожа Бешева и госпожа Станкова са 

познати на Централната  избирателна комисия,  доколкото с  тях са 

сключвани  договори  и  те  са  стенографирали  наши  заседания  в 

активен период.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  и 

съответно да ме упълномощите да сключа тези договори, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Таня 

Цанева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

И,  колеги,  отново  във  вътрешната  мрежа  има  папка 

„Преводачески услуги”.  Вътре е качен договора за извършване на 

преводачески услуги с „Транслингва”, с агенции, които извършват 
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такива  услуги,  справка  за  разходите  за  преводачески  услуги  по 

договора  с  „Транслингва”  за  миналата  година.  Както  знаете,  на 

24.05.2014  г.  договорът  с  „Транслингва”  изтече.  Предлагам  ви, 

докато уточним в работен порядък процедурата,  по която ние ще 

подбираме  изпълнители  на  превод  за  следващ  договор,  да  ме 

упълномощите в качеството ми на председател да установя контакт с 

„Транслингва”  и  да   постигна,  надявам  се,  споразумение  да 

продължим действието на този договор при същите условия и при 

същите  цени.  Казвам  ви  това,  без  да  уточнявам  срок,  защото 

лимитът по този договор не е изтекъл, така че аз бих ползвала това 

основание, без да се ангажирам със срок, доколкото ние тепърва ще 

коментираме нашите изисквания.

Колеги, имате ли други предложения?

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против 

– 1 (Росица Матева).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Таня 

Цанева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги,  тъй като колегата  Томов в  момента  не  е  в  залата, 

използвам  случая,  за  да  ви  докладвам  за  сведение,  като  на 

следващото заседание на Централната избирателна комисия обсъдим 

в  детайл  преписка  с  вх.  №  НС-00-4.  Това  е  предложение  на 

Обществения  съвет  към  Централната  избирателна  комисия  за 

извършване на анализ и теренно проучване на причините, довели до 

висок национален процент недействителни бюлетини на изборите за 

народни  представители,  проведени  на  5  октомври  2014  г. 

Материалът е обемен, нека се запознаем с него, за да можем да го 
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обсъдим в детайл на следващи заседания. Качен е във вътрешната 

мрежа за днешното заседание. Моля ви да се запознаете.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа вече  са  качени съответните 

преписки по повод разходи за парламентарни избори в Европа. Една 

от информациите е превод от английски, каквито ние получаваме по 

линия  на  точките  на  контакт,  както  и  проекта  на  отговор.  Моля, 

колеги, да се запознаете. 

Колеги,  от  мое  име  постъпва  този  път  процедурното 

предложение за отлагане на дискусията по тази преписка. Който е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Ивилина  Алексиева,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева), против – 

5 (Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова и  

Метин Сюлейманов).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Таня 

Цанева и Йорданка Ганчева.

Няма решение, продължаваме дискусията.  Има ли желаещи 

да участват в дискусията?

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Много важен проблем наистина. Тъй като 

няма  единна  методика  за  изчисляване  на  изборите,  възприета  в 

Европейския  съюз,  видно  и  от  отговорите  от  Нидерландия, 

съответно от Франция без посочване на методика аз предлагам да 

отговорим  по  следния  начин:  вземаме  общия  брой,  делим  на 

бройките  на  всички  избиратели  от  избирателните  списъци  и 

отговаряме. Ако имаше методика, тогава можеше да бъде друго.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  съм  съгласна  с  предложението  на 

колегата  Чаушев,  защото то  е  в  смисъл на  отговорите,  които сме 

видели, прочели във вътрешната мрежа от други държави-членки. И 

смятам,  че  в  българските  избирателни  списъци  фигурират  хора, 

които ние наричаме фантоми, но това са лица, които са български 
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граждани. Това, че живеят от дълги години в чужбина, не ги прави 

фантоми. Така че коректният начин на изчисляване е предложения 

от колегата Чаушев и писмо с такова съдържание ще подкрепя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Взимам повод от Вас да 

кажа, че Вие сте изчели две писма, а писмата, които са постъпили са 

много повече и в тях има и друга информация. Именно поради това 

беше  продиктувано  и  моето  предложение,  повторение  на 

предложението  на  колегата  Андреев,  все  пак  да  отложим 

гласуването и да имаме предвид и тази информация,  която да  ни 

бъде предоставена в обобщен вид, но очевидно това не се прие.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  аз  съм  прочела 

писмата,  които  са  качени  и  имам  достъп  до  тях.  Не  мога  да  се 

информирам за нещо, което не е качено в мрежата. Така че на база 

подадената информация формирам своето вътрешно убеждение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  други предложения? Не виждам други желаещи да 

участват в разискванията.

Постъпи предложение от колегата Чаушев по какъв начин да 

бъде формулиран отговорът ни. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 9  (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Метин  

Сюлейманов),  против – 4  (Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева, Владимир Пенев).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Таня 

Цанева и Йорданка Ганчева.

Предложението се приема.

Колеги,  позволете  ми  отрицателен  вот.  Колеги,  с  това 

формално  отношение  към  въпрос,  който  може  би  изисква  повече 

мисъл,  като  нищо  ще  заблудим  международни  институции, 

Постоянното  представителство  на  Република  България,  централни 
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избирателни комисии в държавите-членки на Европейския съюз във 

връзка  с  разходите на един избирател по повод изборите.  Не бих 

желала да виждам Централната  избирателна комисия подхождаща 

формално към подобни въпроси.

Колеги, имаме ли други доклади? Нямаме.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  4  март  от 

14,00 часа.

(Закрито в 18,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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