
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 188

На 14  април  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н   р  е  д:

1.  Искане за изплащане на възнаграждение от  Общинската 

избирателна комисия – Лясковец.

Докладва:  Метин Сюлейман

2.  Искане за  изплащане на  възнаграждение  от  Общинската 

избирателна комисия – Сливен.

Докладва: Таня Цанева

3. Доклади по писма.

Докладват: Таня Цанева, Севинч Солакова,

 Румяна Сидерова, Иванка Грозева,

Владимир Пенев, Мария Бойкинова,

Румен Цачев

4. Запитване от парламента на Германия.

Докладва: Румен Цачев

5. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин 



Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов, 

Йорданка Ганчева.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

откривам днешното заседание.

Колеги,  преди  да  ви  предложа  проекта  за  дневен  ред, 

позволете  ми  да  ви  честитя  този  много  хубав  и  най-голям  в 

Християнството  празник  –  Великден!  Пожелавам  всички  вие  и 

вашите семейства да сте живи и здрави, да сте много щастливи! И 

бих  желала  също  така  да  пожелая  не  само  лично  и  семейно 

благоденствие, но и обществено благополучие!

Колеги, пред е проектът на дневен ред.  В точка „Разни” ще 

повдигна  един  въпрос,  който  остана  от  миналото  заседание,  а 

именно по повод евентуално участие на Централната  избирателна 

комисия с наблюдатели в изборите във Великобритания.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

предложения ви дневен ред? Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С оглед сравнително краткия дневен ред 

днес,  ако може да ме включите в точка „Разни”,  за  да докладвам 

преписката за презентацията на IDЕA и да вземем решение дали да 

се превежда.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви,  колега. 

Колега Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Госпожо председател, ако може 

да  ме  включите  в  дневния  ред  с  едно  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от ОИК – Сливен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го  като втора 

точка. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако може да включите като точка в дневния 

ред запитване от парламента на Германия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  като  нова 

точка  запитване  от  парламента  на  Германия.  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имам да докладвам едно писмо, 

може да бъде в „Разни”,  то не е  от особена значимост за  нашата 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го,  колега 

Златарева.  Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И аз имам да докладвам едно писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви в доклади по 

писма, колега Пенев.

Други предложения, колеги? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева). 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

да  ви  съобщя,  че  колегата  Ганчева и  колегата  Баханов ползват 
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отпуск, колегата Андреев и колегата  Нейкова ме уведомиха, че ще 

закъснеят, тъй като единият има дело, а другият в момента пътува.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Сюлейман.

Точка  1.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Лясковец.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-127  от  7  април  2015  г.  е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Лясковец,  за  проведено 

заседание  на  1  април  2015  г.  Повод  за  проведеното  заседание  е 

постъпило  писмо  от  Районно  управление  на  МВР  –  Горна 

Оряховица,  с  което  писмо  е  изискана  справка  за  състава  на 

секционните  избирателни  комисии  №  19  и  №  20  във  връзка  с 

произведените частични избори на 12 октомври 2014 г. за кмет на с. 

Джулюница. С това писмо са поискани също копия от избирателните 

списъци на същите секции и заверени копия от удостоверенията и 

декларациите по чл. 40 от Изборния кодекс.

Посоченото писмо е основание за провеждане на заседание 

на Общинската избирателна комисия с оглед Решение № 2869-МИ 

от 21 ноември 2013 г. на Централната избирателна комисия, с което 

е  допълнено  Решение  №  1486-МИ  от  10  ноември  2011  г.  на 

Централната избирателна комисия.

На  заседанието  са  присъствали  13  члена,  от  които 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  10  члена.  Към 

искането е  приложен протокол от проведеното заседание,  както и 

решението, с което Общинската избирателна комисия е определила 

свои  представители,  които  да  присъстват  на  разпечатването  и 

предоставянето на исканите изборни книжа и материали.
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С  оглед  на  изложеното,  колеги,  аз  предлагам  да  одобрим 

изплащането  на  възнаграждението  на  13  члена  на  Общинската 

избирателна  комисия,  които  са  участвали  в  това  заседание,  като 

изплащането да бъде за сметка на държавния бюджет. Основанието 

е чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева). 

Заповядайте,  колега  Цанева,  да  докладвате  искането  за 

изплащане на възнаграждение от ОИК - Сливен.

Точка  2.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Сливен.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е искане с вх. 

№  МИ-15-130  от  9  април  2015  г.  от  Общинската  избирателна 

комисия – Сливен, за изплащане на две дежурства и едно заседание, 

на което са присъствали цялата комисия, а дежурствата са – едното 

от 2 април на председател и член и на 7 април на член на комисията. 

Изпратено ни е решението. Заседанието е било проведено във връзка 

с това, че поради смърт са прекратени пълномощията на общински 

съветник  от  коалиция  „Съюз  за  Сливен”  и  е  взето  решение  от 

Общинската  избирателна  комисия  за  обявяване  за  избран  на 

общински съветник с пореден номер следващ от коалиция „Съюз за 

Сливен”.
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Предлагам да бъдат изплатени на основание чл. 458, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  от  държавния  бюджет  едно  заседание  и  две 

дежурства на Общинската избирателна комисия – Сливен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада. Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  14 ленове на  ЦИК:  за  -  14 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева). 

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

доклади  по  писма.  Първи  докладчик отново  е  колегата  Цанева. 

Заповядайте.

Точка 3. Доклади по писма.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря,  госпожо  председател.  Аз  си 

мисля, че може би ще го оставя за следващо заседание, защото това 

писмо, което сме получили от Асоциацията на изборните комисии, 

съм го докладвала вече и го оставихме да определим лице, което да 

работи със сайта на асоциацията, когато сме в по-голям състав. Не 

знам дали сега е моментът отново да го поставям или на по-късен 

етап. В предно заседание аз бях предложила колегата Чаушев, но той 

отсъстваше тогава.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпросът е както 

технически, така и по същество. Става дума за определяне на лице, 

което технически ще работи, но и отговорник/отговорници от страна 

на Централната избирателна комисия.  Благодаря за припомнянето, 

вярно е, тогава колегата Чаушев отсъстваше, вече е на работа. Нека 

6



да го обмислим, колеги, и на  следващото  заседание да определим 

тези лица.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка. 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение на 

ЦИК към настоящия момент писмо с вх. № ЦИК-99-107 от 9 април 

2015 г. от Национална служба за охрана с приложени фактури. Да се 

предостави на счетоводството за проверка, обработка и изплащане 

съгласно условията на споразумението.

Докладвам ви за сведение  вх. № ЦИК-00-428 и № 429 от 8 

април  2015  г. Това  са  покани  за  семинари.  Да  се  възложи  на 

директора  на  дирекция  „Администрация”  госпожа  Манолова  да 

прецени  необходимостта  и  при  необходимост  да  направи 

предложение за участие на лица от администрацията. Семинарът е 

на счетоводна тематика.

Докладвам  ви  писмо  вх.  №  МИ-05-4  от  8  април  2015  г. 

Писмото  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа.  Адресирано  е  до 

министъра  на  регионалното  развитие  и  до  председателя  на 

Централната избирателна комисия от областния управител на област 

Пловдив във връзка с условията за образуване на кметство съгласно 

разпоредбите  на  Закона  за  административно-териториалното 

устройство на Република България във връзка с § 17 от Преходните 

и  заключителни  разпоредби  на  Изборния  кодекс.  Знаете,  имаме 

постъпили писма и  от граждани с  оглед на  разпоредбата  на  § 17 

относно придобиване на статут на кметства от населени места, които 

отговарят  на  условието  за  наличие  на  сто  души  население. 

Докладвам  го  само  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия.

Докладвам ви писмо, което е получено по електронната поща 

от Министерството на финансите техен изх. № 91-00-166 от 8 април 

2015 г. То е във връзка с изпратеното преди това писмо, на което 
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отговорихме,  че  нямаме  разходи,  извършени  за  закупуване  на 

дизелово  гориво  за  отопление  и  за  транспорт.  Предлагам  ви 

всъщност  това  писмо  да  остане  за  сведение  и  да  не  изпращаме 

отговор на Министерството на финансите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари по тези предложения? Не виждам. Единственият 

въпрос, който остава за сведение и за следващо заседание, който ще 

бъде  предмет и на  наше работно заседание,  колеги,  това  е  важен 

принципен въпрос по повод на предстоящите общи местни избори.

Продължете, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-425  относно  домейна  на  Централната 

избирателна  комисия.  Получили  са  нашето  писмо  с  данните  за 

Централната избирателна комисия като първостепенен разпоредител 

с бюджета, заплатено е, както знаете, в изпълнение на протоколно 

решение  от  директора  на  дирекция  „Администрация”  за 

поддържането на домейна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Сидерова. 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  ще  предложа  на 

вашето  внимание  няколко  от  писмата,  които  са  при  мен.  Едното 

писмо е адресирано до Районна прокуратура – Велинград, във връзка 

с проверка за наличие на престъпление при двойно гласуване.  На 

предишното заседание ви докладвах писмо с вх. № МИ-04-03-5 от 3 

април  на  ГД  „ГРАО”  за  извършената  проверка  за  наличие  на 

гласуване в отклонение от Изборния кодекс.  Няма лица гласували 

повече от един път. От трите посочени лица, които са гласували в 

нарушение на Изборния кодекс, само едно от тях е без постоянен и 

настоящ адрес на територията на общината. Останалите две лица са 

гласували по настоящ адрес,  което е административно нарушение. 
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Затова  предлагам  писмото  да  касае  единствено  лицето,  което  е 

гласувало,  без  да  има  каквато  и  да  било  адресна  регистрация  на 

територията на община Сърница.

Писмото е както всички останали писма, които изпращаме. 

Прилагаме  и  справката  на  ГД  „ГРАО”,  както  ти  копие  от 

избирателните списъци за съответната избирателна секция, тя е № 

001,  тъй  като  лицето  е  гласувало  и  на  двата  тура.  Всъщност 

нарушения има само в тази секция. Посочила съм, че оригиналните 

списъци се намират в общинската администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари по така направеното предложение? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,   Цветозар  Томов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

   РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо е до началника 

на Районно управление на МВР – Пещера. То е отговор на тяхно 

писмо, с което молят да им дадем сведения за едно лице с три имена 

и ЕГН дали е гласувало, в кои списъци се намира и куп информация, 

която  се  изисква  от  нас.  Но при направената  при нас  проверка в 

списъците по т. 6 към Решение № 374, както и списъка на лицата, 

гласували повече от един път, това лице не фигурира. Поради което 

ви предлагам да им изпратим писмо със следния текст: 

Въз основа на протоколно решение на ЦИК от 14 април 2015 

г. ви уведомяваме, че лицето (с трите имена), вписано под № 1599 в 

списъка по т. 6 от Решение № 374 от 15 май 2014 г., съставен от ГД 

„ГРАО”,  притежава  избирателни  права,  макар  че  е  гласувало  в 

отклонение на другите разпоредби на Изборния кодекс. Тя фигурира 
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в  списъка,  но  е  гласувала  по  настоящ  адрес,  има  и  настоящ,  и 

постоянен  адрес  на  територията  на  Република  България,  има 

избирателни права за изборите за Европейски парламент. Съгласно 

чл. 167а и чл. 168 това действие не представлява престъпление по 

смисъла на Наказателния кодекс, а е административно нарушение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  коментари  по  така  изготвения  отговор?  Не  виждам 

коментари.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,   Цветозар  Томов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Няколко  писма  до  Районно 

управление „Полиция” - Оряхово. Едното е по преписка вх. № ЕП-

04-02-37 от 23 март 2015 г. Питането е по отношение на едно лице. 

Написали сме писма поотделно за всички лица със следния текст: 

„Посоченото в горното писмо лице притежава избирателни 

права в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България съгласно чл. 350, ал. 1 във връзка с § 1, т. 2, буква „а” от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс,  независимо че е 

упражнило в отклонение на нормите на Изборния кодекс правото си 

на глас.”

Лицето е  гласувало също по настоящ адрес.  Прилагаме им 

извлечение от списъка, от което се вижда, че лицето е гласувало по 

настоящ адрес.

С идентичен текст е писмо по отношение на друго лице също 

от Районно управление „Полиция” – Оряхово.  И това лице,  което 

фигурира  в  списъка,  е  гласувало  по  настоящ  адрес,  което  не 

представлява престъпление.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  16  членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Продължете, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № ЕП-04-02-35 от 23 март 2015 

г. сме  получили  питане  от  Районно  управление –  Оряхово,  по 

отношение на друго лице, което фигурира под № 2209 в списъка. И 

това лице е гласувало по настоящ адрес, поради което ви предлагам 

писмото да е с идентичния текст – че има избирателни права, макар 

че е гласувало в отклонение на нормите на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По  отношение на преписка с вх. № 

ЕП-04-02-60 от 8 април 2015 г. запитването е от Областна дирекция 

на МВР – Перник. Писмото е до началника на Областната дирекция. 

Лицето, за което се отнася питането, е под № 1016 в избирателния 

списък,  също  е  гласувало  по  настоящ  адрес,  поради  което  ви 

предлагам  писмо  с  идентичното  съдържание  като  докладваните 

досега за Оряхово, тоест че то има избирателни права, макар че е 

гласувало в отклонение на нормите на Изборния кодекс.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Няколко  писма  с  входящи  номера 

ЕП-04-02-55,  ЕП-04-02-57,  ЕП-04-02-59,  ЕП-04-02-61,  ЕП-04-02-62 

сме  получили  запитване  от  началника  на  Районно  управление на 

МВР – Пещера, по  отношение на изброени в тези писма лица. Във 

всички  тези  преписки,  които  ви  докладвам,  лицата  притежават 

избирателни  права,  но  фигурират  в  списъка  по  т.  6,  тъй  като  са 

гласували по настоящ адрес, без предварително да са вписани.

Отново отговорът е, че имат избирателни права, макар и да са 

гласували в отклонение от нормите на Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор,  моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № ЕП-09-28 от 3 април 2015 г. е 

получено писмо от  Районна прокуратура – Дупница. Запитването е 

за едно лице с посочени в писмото имена. Това лице не фигурира 

обаче нито в списъка по т. 6 към Решение № 374 от извършената 

проверка  на  ГД  „ГРАО”,  нито  в  списъка  на  лицата,  които  са 

гласували повече от един път. В този смисъл предлагам да изпратим 

писмо на Районна прокуратура – Дупница.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА  СИДЕРОВА: От  Районно  управление на  МВР  – 

Своге, сме получили две преписки с вх. № ЕП-04-02-51 и № ЕП-04-

02-50  от  3  април  2015  г. по  отношение проверка  за  две  лица, 

посочени поименно в тези две писма. И двете лица не фигурират в 

списъците на ГД „ГРАО” по т. 6 и за гласуване повече от един път.

Предлагам  писма  с  идентичен  текст  да  изпратим  и  на 

Районно управление на МВР – Своге.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

РУМЯНА  СИДЕРОВА: И  докладвам  за  сведение 

постановления от различни районни прокуратури.

Първото е с вх. № ЕП-09-23 от 1 април 2015 г. Постановление 

за  отказ  за  образуване  на  досъдебно  производство  от  Районна 

прокуратура – Лом, по отношение на едно лице. Установило се е, че 

лицето не е гласувало в нарушение и не е извършило престъпление 

по  чл.  168  от  Наказателния  кодекс,  поради  което  са  прекратили 

производството. Колегите са извършили подробна проверка, лицето 
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е  било  охрана  на  секцията,  така  че  няма  никакво  нарушение  в 

неговото гласуване.

Също  от  Районна  прокуратура  –  Лом,  сме  получили 

постановление за  отказ  за  образуване на досъдебно производство. 

Установено е, че това лице не е гласувало в изборите на територията 

на община Лом, както неправилно беше посочено, че е гласувало в 

отклонение  от  Изборния  кодекс.  Няма  извършено  престъпление, 

поради което е отказано образуване на досъдебно производство.

Следващото постановление се отнася за лице, по отношение 

на  което  е  извършена  проверка  за  гласуване  в  нарушение  на 

Изборния  кодекс  и  дали  има  налице  престъпление.  Лицето  е 

гласувало  в  секция  извън  страната,  във  Финландия.  Няма  налице 

престъпление, не е гласувало повече от един път, там е гласувало по 

реда за гласуване извън страната. Отново е отказано образуване на 

досъдебно производство.

Следващият отказ отново от Районна прокуратура – Лом, с 

вх. № ЕП-09-24 е по отношение на друго лице. Установило се е, че 

тя  не  е  полагала  два  пъти  подпис  в  списъците,  била  е  член  на 

секционна комисия и е гласувала само там, където е била назначена 

като  член  на  секционна  избирателна  комисия,  поради  което  е 

отказано образуване на досъдебно производство.

Следващото постановление с вх. № ЕП-09-27 е също отказ за 

образуване на досъдебно производство. Установило се е за лицето, 

че не е извършило нарушение, а още по-малко и престъпление.

И следващото, което ви докладвам за сведение, получено от 

Районна прокуратура – Лом, е с вх. № ЕП-09-25.

За всички тези лица при нас сме направили проверка, те не 

фигурират в списъците на ГД „ГРАО”.

Докладвам  тези  преписки  да  останат  за  сведение.  Ще  ги 

проверим после в групата, но в тях няма и сигнали за нарушения на 

комисии.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Имате 

ли  други  доклади?  Не.  Следващият  докладчик  в  тази  точка  е 

колегата Грозева. Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги,  ще ви докладвам едно запитване,  качено  е  във 

вътрешната  мрежа  с  вх.  №  ЦИК-00-431  от  9  април  2015  г. 

Пристигнало е  от  Консулската  служба на посолството на  Италия. 

Госпожа Павлина Галиа ни пита италиански гражданин, който желае 

да участва като председател в местна избирателна комисия през май 

т.г., което означава, че изборите са в Италия, а не в България, работи 

обаче в българска фирма.  Питането на госпожа Галиа е  в  нашето 

законодателство  има  ли  предвидено  българският  работодател  да 

освободи лицето, което ще участва като председател в съответната 

избирателна  комисия.  Предполагам,  че  става  въпрос за  секционна 

избирателна комисия.

Предлагам ви да отговорим, че съгласно българския Изборен 

кодекс, който е в сила от 5 март 2014 г., българският законодател е 

предвидил в чл. 98 от Изборния кодекс членовете на секционните 

избирателни комисии, в това число председателите, се освобождават 

от  служебните  си и  трудови  задължения за  деня  преди изборите, 

изборния ден и за следващия ден. Обяснила съм, че за това време те 

ползват неплатен служебен отпуск,  който се зачита и признава за 

трудов стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен 

отпуск.

И ви предлагам да цитираме и чл.  69 от Изборния кодекс, 

където законодателят е  уредил отпуските на членовете на нашите 

районни избирателни комисии,  както  и чл.  84,  където  са  уредени 

отпуските на членовете на общинските избирателни комисии. Това е 

по нашето законодателство.

Предполагам,  че  под  „местна  избирателна  комисия”  се 

разбира секционна избирателна комисия и затова съм наблегнала на 
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чл. 98 за секционните избирателни комисии и междувременно съм 

споменала  и  членовете,  които  уреждат  отпуските  и  на  районните 

избирателни комисии, и на общинските избирателни комисии.

Предлагам да им отговорим по електронната поща, така както 

сме получили запитването. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен въпросът е по принцип 

каква е нашата уредба. И това ни пита италианското посолство. И 

нищо чудно по този повод те да си правят и събиране на данни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  очевидно  не 

разбираме еднакво писмото. Аз чета: „Към посолството се обърна за 

съвет  италиански  гражданин,  поканен  да  председателства  местна 

избирателна комисия през м. май т.г. в Италия. (Конкретен повод.) 

Лицето  обаче  работи  за  българска  фирма  и  смята  да  уведоми  за 

отсъствието  си  именно  поради  тази  причина.  (Конкретно  лице  с 

конкретен ангажимент.) Има ли в България предвидена нормативна 

уредба, с която работодателят да освободи от работа наетото лице 

само и единствено по тази причина?” Което аз разбирам участие в 

местна избирателна комисия на Италия за изборите през м. май т.г. в 

Италия, каквито и да бъдат те.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хубаво е, че прочетохме втората част 

на  писмото,  но първата  част  звучи малко по-различно.  В първата 

част  пише:  „Учтиво  ви  молим да  бъдем  насочени  (става  дума  за 

посолството) към законодателната разпоредба, валидна в Република 

България, с която се уреждат дните отсъствие от работа.”

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  аз  мисля  по 

следния начин.  Става  дума за трудово  законодателство.  Очевидно 

лицето е поканено да участва в местна комисия там за провеждане 

на избори за италианската държава, но понеже работи в българска 

фирма  и  очевидно  трудовото  законодателство  е  по  българския 

Кодекс  на  труда,  те  питат  за  трудовото  законодателство,  а  не  за 

Изборния  кодекс.  Ако ние отговорим за  Изборния кодекс,  излиза 
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аргументът  на  госпожа  Алексиева  верен,  че  в  Италия  нашият 

Изборен кодекс за техните избори не важи. Но при положение че 

лицето  работи  в  българска  фирма,  става  дума  за  българското 

трудово законодателство.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И отново нашият Изборен кодекс не 

важи, тъй като не са избори на територията на Република България. 

Нашият  Изборен  кодекс  и  нашият  Кодекс  на  труда  нямат 

екстериториалност и не могат да се отнасят за избори, които са за 

органи на чужда държава.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз говоря за Кодекса на труда.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: И  Кодексът  на  труда  не  важи! 

Нашата  разпоредба  и  по  изборен,  и  по  трудов  кодекс  касае  само 

българските избори. Не касае чуждите избори, макар и европейски. 

И нямаме още приети такива норми в нито един от нашите закони, 

които да уеднаквяват приложението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Именно с оглед на това 

предлагам това да се допълни в проекта на писмо, който госпожа 

Грозева представи.  Да,  това,  което  тя  представи,  е  вярно,  но  за 

произвеждане на избори на територията на Република България.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  смятам,  че  отговарям  точно  на 

въпроса: да ни насочите към законодателните разпоредби, валидни в 

Република България. И след това ни изяснява. Тоест ние цитираме 

нашият Изборен кодекс, който важи за Република България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека само да допълним, 

че  тези  норми  са  в  сила  за  видовете  избори,  произвеждани  в 

Република България.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  съгласно 

Регламент  593,  който  е  по  отношение на  приложимото  право  в 

международно-частно правните  отношения,  приложимо е правото, 

което  страните  са  избрали.  Първо,  ние  не  знаем  какво  право  са 

избрали българската фирма и италианската фирма. Ако не е избрано 
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такова приложимо право, прилага се българският Кодекс на труда, 

тъй  като  работодателят  е  български  и  съответно  се  прилага  това 

право, като то не може да изключва приложението на императивните 

норми  на  правото,  което  би  било  приложимо  към  съответното 

правоотношение.  Затова  правилно  те  насочват  питането  си  по 

отношение  на  това  –  тъй  като  е  български  работодателят,  кои са 

текстовете, които биха били приложими от Кодекса на труда с оглед 

избора на приложимо право. Съгласявам се с колегата Христов, че 

ние по Кодекса на труда не можем да даваме становище. Но така 

зададен въпросът, за мен лично излиза, че това са някакви избори в 

Италия,  той  работи  за  българската  фирма  в  Италия  –  дали  е 

командирован или там е постоянното му място, е без значение – и 

съответно дали може да бъде освободен от работодателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Фактическата  обстановка във въпроса е 

абсолютно неясна. Ние самите не можем да разберем това местно 

лице  за  Италия  ли  е  юридическото  лице  работодател  или  е  аз 

България, различни са нещата. Затова аз изцяло се присъединявам 

към проекта за отговор на докладчика. Явно колегата Грозева го е 

мислила. Да дадем уредбата в Изборния кодекс и да кажем, че тя 

важи  само  при  отсъствие  за  участие  в  избирателни  комисии  за 

България. И да се тълкува както искат. Защото аз ще ви кажа и нещо 

друго. Това, че го няма в българското законодателство, не значи че 

го няма по регламенти на Европейския съюз, примерно на всички, 

които са граждани на Европейския съюз, компаниите са длъжни да 

им осигурят равнопоставеност,  включително в осигурителните и в 

трудовите правоотношения. Не сме сигурни, не сме наясно и никой 

не ни пита за това. Нека да опишем Изборният кодекс – закона, с 

който ние работим – какво предвижда и да поясним, че става въпрос 

само за участие в избирателни комисии при произвеждане на избори 
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в  Република  България.  Оттам  нататък  органите  са  други, 

включително аз считам, че въпросите са за адвокатска помощ, а не за 

справка с Централната избирателна комисия.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  имам  едно  предложение.  Ако 

желаете  да  подготвя  отговора  в  писмен  вид,  да  бъде  качен  във 

вътрешната мрежа, да го погледнете и съответно ако има някакви 

корекции,  да  ги  направите.  Освен  това,  след  като  приемем  този 

отговор, нека да го изпратим, а пък те ако не са доволни или ако 

имат допълнителни запитвания, ще ни ги изпратят отново.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. Отлагаме го за следващо заседание. Основният смисъл вие 

го  представихте,  с  допълнението,  което  дойде  в  зала,  след  като 

направихме съответните дискусии.

Колеги,  продължаваме  със  следващи  доклади  в  точката 

доклади по писма. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо по преписка с вх. № ЕП-04-02-64 до Районно управление на 

МВР – Павликени, област Велико Търново. Постъпило е запитване 

по отношение на едно лице, което фигурира в списъка по т. 6 под № 

47, но лицето е гласувало по настоящ адрес, поради което предлагам 

отговорът да е идентичен с гласуваните досега отговори – че  лицето 

има избирателни права, макар че е гласувало в отклонение на други 

разпоредби на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  доклада. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували  16  членове на ЦИК: за -  16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  
Цанева). 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Идентично е писмото по преписка № 

ЕП-04-02-41 по запитване, което е дошло от Областна дирекция на 

МВР – Перник, също за едно лице. Лицето е гласувало по настоящ 

адрес. Отговаряме, че има избирателни права, макар че е гласувало в 

нарушение на други разпоредби от Изборния кодекс.

И още едно идентично – това е № ЕП-09-20 от 31 март 2015 г. 

от Районна прокуратура – Дупница.  И тук лицето е  гласувало по 

настоящ адрес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  тези  два  отговора  с  идентично 

съдържание,  на  въпросите  от  районните  прокуратури в  Перник  и 

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

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И още едно писмо. С вх. № ЕП-04-02-

66 от 8 април 2015 г. Областна дирекция на МВР – Монтана, ни е 

запитала за 16 лица. Извършихме проверка по списъците, които са 

при нас. Всички 15 лица са гласували по настоящ адрес и в това се 

състои тяхното всъщност административно нарушение. Само едни 

от  лицата  е  гражданин  и  на  Египет,  поради  което  ви  предлагам 

писмото да е със следното съдържание:

„Въз основа на протоколно решение на ЦИК ви уведомяваме, 

че  от  изброените  във  вашето  писмо  лица  само  спрямо  лицето 

Махмуд  Гуадар  следва  да  бъде  установено  дали  притежава 

постоянен и настоящ адрес на територията на Република България 

или  друга  държава  членка  на  Европейския  съюз,  както  и  на 

останалите  изисквания  на  чл.  350,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  във 

връзка  с  §  1,  т.  2,  буква  „а”.  Останалите  лица  отговарят  на 

изискванията  на  цитираните  норми  на  Изборния  кодекс.  Те 
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притежават  избирателни  права  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент, независимо че са гласували в отклонение на 

други разпоредби.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

изчерпателния доклад. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува.
Гласували  15  членове на ЦИК: за -  15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова). 

Колеги, продължаваме със следващия докладчик – колегата 

Пенев. Заповядайте, колега.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, моят доклад е съвсем кратък. 

Постъпили са в Централната избирателна комисия писма, с които е 

потвърдено  участието  на  мен  и  на  колегата  Андреев  като 

наблюдатели на изборите в Мексико.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега.  Това 

беше вашият доклад за сведение.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  от  миналото  заседание  ви 

докладвам сигнала на Петко Маринов Петков. Сигналът е качен във 

вътрешната  мрежа.  Повтарям  ви,  сигналът  е  относно  три  лица. 

Веселин  Димитров,  който  е  член  на  Общинската  избирателна 

комисия – Горна Малина,  в сигнала се твърди,  че е управител на 

общинска фирма „Еко” – Горна Малина, и това е нарушение според 

Петко Петков.  Иванка Младенова Младенова и Величка Ангелова 

Ангелова са общински съветници и този сигнал е препратен и до 

Общинската  избирателна  комисия.  За  тях  се  твърди,  че  първата 
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работи  на  три  места  в  общината,  за  втората  твърди,  че  се  е 

облагодетелствала чрез нейната майка и е закупила земя.

Подготвила  съм  писмо,  то  е  във  вътрешната  мрежа  и  ви 

предлагам  да  му  отговорим  относно  члена  на  Общинската 

избирателна комисия Веселин Димитров,  тъй като считам,  че ние 

сме компетентни да му отговорим, а това е, че съгласно чл. 81 от 

Изборния кодекс за членове на общинската избирателна комисия се 

прилагат  ограниченията  по  чл.  66  за  членовете  на  районна  и 

общинска избирателна комисия. Подробно съм ги изброила. Видно 

от  твърденията  на  господин  Петков,  Веселин  Димитров,  член  на 

Общинската избирателна комисия, е управител на общинска фирма, 

което  обстоятелство  не  попада  в  ограниченията  по  чл.  66  от 

Изборния  кодекс.  Тоест  няма  нарушение.  А  по  отношение  на 

другите двама предлагам да остане за сведение, тъй като видно от 

сигнала  е,  че  същият  е  подаден  и  до  Общинската  избирателна 

комисия – Горна Малина, която е компетентна да направи проверка 

и да установи дали са налице условия за предсрочно прекратяване на 

пълномощията им.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, моля да видите 

писмото, подготвено от госпожа Бойкинова.

Предлагам писмото да се редактира в следния смисъл. Тъй 

като  назначението  е  станало  при  действието  на  стария  изборен 

закон, условията за назначаване и за несъвместимост са еди-кои си и 

да  се  посочат,  може  би  не  конкретно  член  този,  член  този,  а  с 

тиренца да се посочи: това не е допустимо, това не може съобразно 

стария изборен закон. Според мен, както каза госпожа Солакова, ако 

е  материална  норма,  не  може  да  има  обратно  действие.  Ако 

трябваше  заварените  случаи  на  новия  изборен  закон,  заварените 

назначени  членове  на  общински  избирателни  комисии   да  се 

съобразят  с  новите  изисквания  към  членовете,  трябваше  да  има 

изрична норма.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с колегата  Златарева, 

защото  според  мен  колегата  Солакова,  първо,  друго  каза.  Второ, 

материалните  норми  могат  да  имат  обратно  действие.  Тук  не 

говорим за ретроактивно действие,  по-скоро да видим текста и да 

преценим дали  е  така.  Защото  чл.  66  на  действащия  сега  Кодекс 

казва „докато заема длъжността си, член не може да бъде”. Това е 

нов закон, който е отменил стария закон. Тогава е назначен при тези 

условия.  Това  няма  много  голямо  значение  за  писмото,  но  има 

значение  какво  ще  цитираме.  Аз  не  съм  сигурен  дали  тезата  на 

госпожа Солакова е  правилна или моята  е  правилна,  обаче ми се 

струва, че трябва да го обмислим внимателно. Аз считам, че макар 

да е назначен при условията на предходния кодекс, след като той е 

отменен  и  има  нов  кодекс  и  след  като  казва  „докато  заема 

длъжността  си”,  трябва да срещне и условията,  заложени в новия 

кодекс, които считам за положителни предпоставки, за да заема тази 

длъжност. Не съм сигурен, че трябва да цитираме стария Изборен 

кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам предложение. Няма пречка да 

цитираме и стария, и новия кодекс. По стария кодекс е чл. 17, ще 

напишем основанията  за  несъвместимост,  отменени съгласно  сега 

действащия. Така ще отпадне необходимостта от този спор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така  предложеното  писмо  с  допълнението  съгласно  чл.  17  от 

отменения Изборен кодекс с този Изборен кодекс, моля да гласува.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,   Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  
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Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова). 

Следващ  докладчик е  колегата  Цачев.  Заповядайте, колега 

Цачев.

Точка 4.  Запитване от парламента на Германия.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  с  вх.  №  ЕП-23-64  в 

Централната  избирателна  комисия  по  електронната  поща  е 

постъпило писмо от Германия, в което се поставят въпроси, които се 

явяват  допълнителни  към  други  такива,  свързани  с  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  през  2014  г.,  и  на  които 

Централната избирателна комисия е отговорила. В тези въпроси се 

съдържаха  питания,  свързани  с  българските  граждани,  които 

гласуват в чужбина, и защитата за евентуално двойно гласуване или 

други нарушения на Изборния кодекс от европейските избори през 

2014 г.

Писмото  е  сканирано  и  е  качено  във  вътрешната  мрежа. 

Поставени  са  два  въпроса.  Единият  конкретен  въпрос,  който  се 

съдържа  в  него,  е  има  ли  регистър  на  гражданите  с  двойно  или 

множествено гражданство?

Преди да  отговорим изцяло  на  тези  въпроси  аз  предлагам, 

колеги, за яснота и за точност във връзка с така поставения въпрос 

да  изпратим  едно  писмо  до  ГД  „ГРАО”,  чийто  проект  е  във 

вътрешната  мрежа  под  №  2734,  на  което  писмо  да  можем  да 

получим отговор от „ГРАО” във връзка с първия поставен въпрос. 

Виждате  писмото,  може  да  се  запознаете  с  него.  В  него  ние 

запитваме „ГРАО” дали в Националната база данни „Население” се 

поддържа  отделен  регистър  на  гражданите  с  двойно  или 

множествено гражданство съобразно отправеното към нас питане. И 

в  случай  че  такъв  не  се  поддържа,  а  аз  мисля,  че  такъв  отделен 

регистър не се поддържа, дали за тези граждани може да се направи 
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обобщена извадка по различни критерии – по гражданство, по брой 

лица, в случай на необходимост за определени нужди, свързани с 

нашата работа. В този смисъл е нашето запитване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

обстойния доклад. Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А ние погледнахме ли в Закона за 

гражданската  регистрация  дали  такъв  регистър  въобще  се  води? 

Защото  на  мен  ми  се  струва,  че  там  има  изричен  текст,  който 

определя какви регистри се водят база данни население. И преди да 

запитваме институциите, би следвало да погледнем това нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпиха  две 

редакции в зала за промяна на словореда и за промяна на термина 

„български  граждани  с  двойно  или  множествено  гражданство”, 

„граждани с друго освен българско гражданство”.  Други промени, 

колеги? Не виждам.

Който е съгласен с така предложеното ни писмо заедно с тези 

корекции, моля да гласува.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,   Цветозар  Томов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова);  
против – 2 (Ивайло Ивков, Александър Андреев). 

Благодаря. Колеги, продължаваме с точка „Разни”.

Точка 5. Разни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Припомням, колеги, че на 

минали заседания два пъти докладвах преписка с  вх. № ЦИК-07-22 

относно  покана  и  програма  за  участие  на  международни 

наблюдатели в  предстоящите  национални  избори  в  Кралство 

Великобритания. Миналия път отложихме за днешното заседание да 

преценим още веднъж дали ще изпращаме наши представители. Бих 

искала да ви припомня, че програмата е от 5 май, вторник, до петък, 
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8 май 2015 г. В тази папка с наименование „Справка приблизителни 

разходи  за  командировка  в  Лондон”  виждате  и  приблизителните 

разходи за един човек.

Колеги,  също така  бих искала да  ви напомня,  че  крайният 

срок  е  утре,  15  април  2015  г. И  също  така,  колеги,  тъй  като 

възможностите  за  участие  на  международни  наблюдатели са 

ограничени, е въведен принципът пръв подал покана, пръв по право. 

Така че е възможно дори и днес ние да решим да изпращаме наши 

представители,  всъщност  да  е  изчерпана  тази  възможност,  което 

обаче  не  отменя  необходимостта  от  обсъждане,  след  като 

Централната избирателна комисия реши да го отложи за днешното 

заседание.

Колеги, откривам разискванията.

Виждам,  че  няма  желаещи  членове  на  Централната 

избирателна  комисия  да  бъдат  международни  наблюдатели.  Това 

вероятно е защото нашата програма е достатъчно натоварена и ние 

имаме да подготвяме общите местни избори наесен.

Колеги, разбирам, че тази покана остава за сведение.

Продължаваме със следващ докладчик в точка „Разни” – това 

е колегата Ивков. Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-25  от  2 

април 2015 г. Разпределено ми е за доклад относно преценка от моя 

страна в коя част информацията от базата данни се нуждае от превод 

на  български  език и  за  преценка  от  необходимост  актуална  база 

данни  за  България  да  бъде  въведена.  Едва  ли  всички  сте  се 

запознали,  текстът е на английски език и е  качен във вътрешната 

мрежа от 2 април.

Моето  предложение  е  да  ви  запозная  сега  накратко  и  да 

вземем  заедно  решение.  Аз  не  считам,  че  има  нужда  от  превод 

поради следното.
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Първо,  бяхме  широко  представени  в  Брюксел,  имаше 

делегация, която взе активно участие и е наясно с писмото. Близо 

една трета от състава на Централната избирателна комисия беше на 

тази  конференция.  Второ,  има  достатъчно  англоговорещи  в 

Централната  избирателна  комисия,  които  са  на  разположение  на 

другите  колеги,  които  имат  някакъв  проблем  с  разбирането,  да 

пояснят.  И трето,  в крайна сметка това реално беше само една от 

презентациите, макар и много интересна, и не считам, че от всяка 

конференция по тази логика трябва да преведем и други, ако дойдат. 

Не защото са много средства, а ми се струва принципно излишно.

Но все пак, ако разрешите, ще ви направя кратък доклад, за 

да преценим необходимостта от превод. А вече за втория въпрос аз 

искам още малко да го обсъдя с присъствалите там колеги. Нямам 

мнение за нашата база данни, малко ми е неясно дори как точно се 

случва, трябва да вляза в сайта.

Абревиатурата  IDЕA  означава  Международен  институт  за 

демокрация и изборно подпомагане. Този институт ни изпраща едно 

писмо,  с  което  казва:  „Драги  участници,  каква  прекрасна 

конференция  имахме  предишната  седмица!”  Благодарят  на 

организаторите  за  упоритата  работа,  също  така  и  за  приноса  на 

участниците. Дават линковете, в които са качили и са достъпни за 

всички  нас  безплатно  и  е  качена  във  вътрешната  мрежа  тяхната 

презентация  заедно  с  добавките  от  други  страни.  Аз  си  го 

представям като така наречените активни сайтове, макар че изобщо 

не  се  чувствам  добре  в  тези  води  за  интернет  комуникацията  и 

боравенето. Тоест всяка страна би могла да допълва и за своята база, 

също така коментари и са дадени съответните линкове, към които 

всеки може да се свърже. 

След  това  следва  наистина  изключително  интересната 

презентация на този институт,  като е дадено съдържанието.  Те са 

изследвали над 177 страни. Аз ви го казвам съвсем накратко, за да 
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прецените нуждата от това да се превеждат, освен че са качени тези 

неща.   Тяхното  изследване  обхваща  177  страни  от  целия  свят, 

дадени са с графики и дори и за не много добро разбиране на езика е 

очевидно да се прегледа, за активността на избирателите, дадени са 

квотите,  политическите  финанси,  електоралните  системи, 

определяне  на  системата  и  директна  демокрация.  Най-много  е 

обърнато  внимание  на  електоралното  правосъдие,  тоест 

правораздаването  в  рамките  на  изборния  процес.  Също  така 

гласуването  в  чужбина  и  мястото  на  управляващите  тела  като 

централна избирателна комисия в съответните страни.

Дадени  са  два  конкретни  примера  в  презентацията  в 

началото. Едната в Афганистан, където през 2014 г. са произведени 

избори за президент. След проведените преговори между основните 

кандидати тяхната централна избирателна комисия е решила кой е 

победителят,  но без  да представи финалния резултат от изборите, 

просто е оповестила победителя, след като преди това те са имали 

множество жалби в двата тура относно изборите.

Другият  случай  е  за  Малави,  където  14  парламентарни 

кандидати  не  са  били  допуснати,  не  са  били  регистрирани, 

включително  президентът  е  искал  анулиране  на  изборите.  Обаче 

след  като  местната  избирателна  комисия  заедно  с  Малавийския 

институт за обществени институции е инициирал абсолютно правен 

преглед  на  нещата,  след  няколко  юридически  процедури, 

включително и във Върховния съд, местната централна избирателна 

комисия всъщност е анулирала президентския резултат.

Това са два примера. След което започва много интересна и 

полезна  по  принцип  презентация  относно  структурирането  и 

основните елементи, включително при правораздаването, а именно 

наличието  на  една  или  на  две,  или  на  различни  електорални 

правораздавателни органи, като Централната избирателна комисия, 

какъвто  е  в  България,  кои  дела  стигат  до  съда,  кои  включват 

28



Върховния съд, какви наказания се налагат,  колко е процентът на 

гласувалите, статистика през 2014 г. къде са произведени избори и в 

колко  страни,  колко  човека  са  участвали  в  тези  избори.  Много 

детайлна  информация  относно  това  къде  гражданите  могат  да 

влияят,  тоест  чрез  жалби  имат  право  да  оспорват  изборните 

резултати, кой гласува и кой не. Но тези графики са елементарни 

според мен за разбиране и без да ги даваме за превод. Те са оцветени 

и съдържат цифри и проценти. Така че оставям на ваша преценка 

дали този текст да се преведе, което е оставено на моя преценка като 

докладчик  от  председателя.  Прегледайте  го,  няма  проблем  да  се 

реши  според  мен  и  в  следващо  заседание.  Така  или  иначе,  ние, 

участниците и тези, които сме англоговорещи, сме на разположение 

на другите членове, които като видят и се запознаят с графиката, да 

обсъдим допълнително въпроси, включително и по обсъжданите на 

самата  конференция  в  Брюксел.  Не  ми  се  струва  необходимо  да 

превеждаме една от презентациите, защото могат да дойдат и други 

и трябва всичко да преведем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, може ли да направя едно допълнение. В конкретния случай 

не  зная  дали  и  доколко  тази  презентация  касае  организацията  и 

произвеждането  на  избори  в  България  или  би  допринесла  за 

повишаване  на  капацитета  и  компетентността  на  Централната 

избирателна комисия с оглед предоставената информация, която има 

статистически характер. Поради тази причина и не можах да направя 

преценка дали следва да се извърши превод на презентацията. Ако 

би касаела тази организация, то тогава би било добре, както и ако 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  имат  интерес 

презентацията да се преведе, то нека на следващото заседание това 

да го обсъдим.

Но  взимам  повод  от  презентацията,  тъй  като  при  нея  са 

дадени две интернет страници на тази международна организация и 
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на една от страниците, която е посочена, може да се прави търсене 

по страна във връзка с изследването, което са направили в различни 

държави,  с  оглед  възможностите  за  правна  защита,  обжалване  на 

резултати и т.н. Има информация и за България. Молбата ми е тази 

информация  да  се  погледне,  за  да  се  види  дали  тя  отговаря  на 

действителността,  дали е актуална, дали е съобразно разпоредбите 

на новия Изборен кодекс.

Колеги, във връзка с това и на работно заседание аз наистина 

ви моля да  актуализираме и  графика си със  задачи,  като  една от 

задачите, която стои, е във всички тези бази данни, в които фигурира 

изборно  законодателство  на  България  и  Централната  избирателна 

комисия на България, ние да ги прегледаме и да преценим къде е 

необходима актуализация и своевременно да подадем информация 

за тази актуализация.

На  днешното  заседание остава  за  сведение,  ще  вземем 

решение  на  следващото  заседание,  когато  колегите  се  запознаят. 

Благодаря за обстойния доклад, колега Ивков.

Колеги, продължаваме със следващ  докладчик.  Заповядайте, 

колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, разпределено ми е едно 

писмо „Новините от Централна комисия Грузия”. Очевидно те си ги 

публикуват на някакъв материал и ни изпращат на всички участници 

в техните конференции, от 1 март до 6 април новините, какво се е 

случило в Централната избирателна комисия на Грузия. На 31 март 

са имали среща за електронно гласуване. След това са приели една 

стратегия, план от  2015 г. до 2019 г., в която стратегия се пише и 

пиарът как трябва да им бъде, и организацията на бъдещи избори. 

След  това,  на  6  април  са  събрали  3768  участници,  за  да  дават 

сертификати  за  електронна  администрация.  Събират 

администрацията,  която  участва  в  провеждането  на  изборите,  и 

дават  сертификати.  Има  отчет  за  участието  на  госпожа  Жваня  в 
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Брюксел.  И след  това  е  визитата  в  Полша,  разказва  се  за  нея  на 

някакъв член от Централната  комисия в Грузия.  Това е  докладът, 

който мога ви направя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, искам да ви кажа, че това е една практика на тази централна 

избирателна комисия – да издава Бюлетин, очевидно е взела такова 

решение. Ние имаме други мерки за публичност.

Колеги, има ли други доклади? Няма.

Закривам  днешното  заседание на  Централната  избирателна 

комисия. За следващото заседание ще ви уведомя допълнително.

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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