
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 191 

На 28  април  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  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в област София-град. 

Докладва: Иванка Грозева

2. Отчет по договор с „Информационно обслужване“ АД. 

Докладва: Емануил Христов

3.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Тетевен. 

Докладва: Иванка Грозева

4.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Ловеч. 

Докладва: Иванка Грозева

5.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Костенец. 

Докладва: Иванка Грозева

6.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Кюстендил. 

Докладва: Георги Баханов

7.  Доклад  по  запитване  от  Германия относно гласуване  на 

лицата с двойно гражданство в изборите за членове на Европейския 

парламент. 



Докладва: Румен Цанев

8. Доклади по писма. 

Докладват: Румен Цанев, Румяна Сидерова,  

         Мария  Бойкинова,  Александър  Андреев,  

         Севинч Солакова, Маргарита Златарева

9. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Георги Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Мария 

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева 

и Таня Цанева. 

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

госпожа  Маргарита  Златарева  –  заместник-председател  на 

комисията.

* * *

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, 

откривам редовното заседание на Централната избирателна комисия 

на  28  април 2015 г. Имаме 11 души кворум, и госпожа Сидерова – 

12.  Шест души от нашата комисия са в командировка,  а един е в 

отпуск. Останалите са тук. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Имате  ли  допълнения  към  този  проект?  –  в  докладите  по 

писма ще включим госпожа Солакова. 

Днес ще брои гласовете господин Сюлейман. 
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Колеги, който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Започваме с точка първа от дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение в област София-град. 

Докладчик е госпожа Грозева. Имате думата. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, проектът е с № 1465. 

Постъпило е искане с вх. № ЦИК-00-449 от 22.04.2015 г. на 

Централната избирателна комисия от областния управител на област 

София-град за разрешаване на достъп до помещенията, в които се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 12 май 2013 г., с местонахождение 51 

СОУ  „Елисавета  Багряна“,  ул.  „Софийски  герой“  № 28;  93  СОУ 

„Александър  Теодоров  Балан“,  ул.  „Гео  Милев“  № 32;  132  СОУ 

„Ваня Войнова“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 128.

Искането за отваряне на помещенията възниква във връзка с 

архивирането  и  унищожаването  на  книжата  и  материалите  от 

изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г. и 

предаването  на  подлежащите  на  архивиране  книжа  на  Държавна 

агенция „Архиви“.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК 

достъпът  до  запечатаните  помещения,  в  които  се  съхраняват 

изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на 

съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК 

или по решение на ЦИК.
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Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

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

април  2013  г.  и  наше  Решение  №  1393  от  6  януари  2015 г.  да 

разрешим  достъпа  до  запечатаните  помещения,  както  ги  изброих 

преди малко в доклада,  в които се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори за народни представители на 12 

май 2013 г., по повод необходимостта от архивирането на книжата и 

материалите от изборите за народни представители, произведени на 

12 май 2013 г. и предаването на подлежащите на архивиране книжа 

на  Държавна  агенция  „Архиви“,  а  тези,  които  подлежат  на 

унищожаване, да бъдат унищожени. 

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.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и 

унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 12 май 2013 г.  да се приложи редът 

съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  чухте 

подробния  доклад  за  проекторешението.  Някакви  забележки, 

корекции?  Принципно  е  абсолютно  вярно.  Някакви  стилистични 

поправки? – Нямаме. 

Колеги, който е съгласен да приемем това решение, моля да 

гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  
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Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е с № 1480-НС. 

Преминаваме  към  разглеждането  на  следващата  точка  от 

дневния ред. 

2. Отчет по договор с „Информационно обслужване“ АД. 

Господин Христов има думата. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги,  в 

папка с моите инициали са двата документи, за които в момента ще 

ви кажа: писмото от „Информационно обслужване“ АД и проекта на 

приемо-предавателен протокол. 

Става  въпрос  за  изпълнение  на  Договор  №  ПО-16-93-1  от 

30.06.2014 г. ще кажа за какво става въпрос. Това е договорът, който 

касае  компютърната  обработка  на  нови  и  частични  избори;  касае 

поддържането  на  интернет  страниците  на  ОИК  и  на  РИК;  и 

поддържането на сървъра на Централната избирателна комисия. 

Ако  си  спомняте,  в  едно  от  предходните  заседания 

гласувахме  наше  решение  във  връзка  с  т.нар.  SSL-сертификат  за 

защита  на  сайта  –  имаше  предложение  от  „Информационно 

обслужване“ АД да го заплатят те в рамките  на 300 лв. без ДДС или 

360 лв.  с  ДДС и след това ние.  Тъй като това беше част от този 

договор, който е сключен през 2012 г., но сертификатът се заплаща 

ежегодно и тъй като срокът му изтича на 14 май 2015 г., ние бяхме 

уведомени два месеца предварително затова. Приемо-предавателния 

протокол,  който  са  ни  предложили  да  подпишем,  отчита 

изпълнението  на  договора  за  срока  от  24  март  2015  г.,  когато 

отчетохме изпълнението на изборите след втория тур в Сърница, до 

23  април  201  г.  –  в  този  едномесечен  срок  работата,  която  по 

договора, е извършена доброкачествено, в пълен обхват и в срокове, 

а в  този срок е изплатен именно и  SSL-сертификатът.  Затова към 
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документите е приложена и фактура на стойността, която ви казах, в 

размер на 300 лв. без ДДС или 360 лв. с ДДС. 

Предлагам  да  вземем  протоколно  решение,  че  приемаме 

извършеното  от  „Информационно  обслужване“  АД  работа  по 

Договор № ПО-16-93-1 от 30.06.2014 г.  – има се предвид анексът 

към  договора.  Това  е  номерът,  по  който  се  води  договорът  в 

„Информационно обслужване“ АД. При нас се води под друг номер, 

мисля МС-41. 

Да приемем работата и да упълномощим председателстващия 

да  подпише  приемо-предавателния  протокол  и  да  упълномощим 

главния счетоводител да изплати фактурата, за която ви споменах. 

Това е предложението. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  одобрим този приемо-предавателен  протокол и  да  ме 

упълномощите  да  го  подпиша,  като  се  изплати  и  приложената 

фактура, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Приема се. 

Следващата точка е: 

3.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Тетевен. 

Госпожа Грозева има думата. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №   МИ-15-136, 

пристигнало е на два пъти: първото писмо на 20.04.2015 г. След мое 

обаждане  до  председателя  има  изпратено  допълнение,  което  е 

пристигнало на 24.04.2015 г. 
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Общинската  избирателна  комисия –  Тетевен е  провела три 

заседания. Не бяха изпратили протоколите, поради което ги помолих 

с цел уточнение на присъстващите, да ги изпратят. 

На  6  април  2015  г.  е  проведено  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

членове.  На  това  заседание  общинската  избирателна  комисия  – 

Тетевен  е  разгледала  постъпило  заявление  от  госпожа  Людмила 

Миткова Момчилова – Огнянова, която иска  от ОИК – Тетевен да й 

бъдат  прекратени  предсрочно  пълномощията  като  общински 

съветник поради излизане в отпуск по майчинство. 

Колегите от общинската избирателна комисия на основание 

чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация,  са  изпратили  уведомление,  както  изисква 

законодателят, в случай че същата реши да направи възражение. 

Предлагам ви на основание чл. 30, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от държавния бюджет да 

се изплати това възнаграждение.  Предлагам да гласуваме общо за 

трите  заседания,  които  е  провела  тази  общинска  избирателна 

комисия. 

На  15  април  2015  г.  е  проведено  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове.  На  въпросното  заседание  на  15-ти  комисията  е  взела 

решение  за  определяне  на  членове  на  комисията  за  отваряне  на 

помещението,  за  да  се  провери  кой  е  следващият  в  листата  на 

политическа  партия  „Земеделски  народен  съюз“.  На  същата  дата 

обаче е постъпило и заявление от Найден Христов Найденов, който е 

следващият  в  листата  общински  съветник  от  политическа  партия 

„Земеделски  народен  съюз“,  който  е  изявил  желание  да  не  бъде 

обявяван за общински съветник по здравословни причини. 

И  на  следващия  ден  –  на  16  април  2015  г.,  след  като  са 

разгледали заявлението на Найден Христов Найденов, са прекратили 
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предсрочно  пълномощията  на  общинския  съветник  Людмила 

Миткова Момчилова – Огнянова и са обявили следващия за избран – 

Николай Маргаритов Младенов. На това заседание са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 9  членове. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  тези  три  заседания,  които  е 

провела общинската избирателна комисия – Тетевен, за изплащане 

от държавния бюджет. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, чухте доклада 

за  изплащане  на  възнаграждение  на  членове  на  общинската 

избирателна комисия – Тетевен. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващата точка от дневния ред е: 

4.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Ловеч. 

Докладчик е също госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-141  от 

23.04.2015  г.  е  пристигнало  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия – Ловеч, относно искане за заплащане на възнаграждение за 

заседание и дежурства на общинската избирателна комисия – Ловеч. 

На  заседанието,  което  е  проведено  на  16.04.2015  г.,  са 

присъствали председател,  заместник-председател и 12 членове.  На 

въпросното заседание общинската избирателна комисия е обявила за 

избран  следващия  в  листата  от  политическа  партия  „Българска 

социалистическа  партия  общински  съветник,  поради  което  на 
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основание  чл.  30,  ал.  7  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация ви предлагам да заплатим на  общинската 

избирателна комисия – Ловеч това заседание. 

Както са поискали, на 15 април 2015 г.  едно дежурство на 

председателя,  съгласно  Решение  №  1486-МИ  на  Централната 

избирателна  комисия  от  10.11.2011  г.,  на  което  са  подготвени 

необходимите материали за заседанието. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Колеги, който е съгласен да се изплатят тези възнаграждения 

на Общинската избирателна комисия - Ловеч, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващата точка от дневния ред е: 

5.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Костенец. 

Моля, госпожа Грозева, да докладвате. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-143 

от  24  април  2015  г.  е  пристигнало  искане  от  Общинската 

избирателна комисия – гр. Костенец, която е провела свое заседание 

на  9.04.2015  г.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател  и  7  членове.  На  въпросното  заседание 

общинската  избирателна  комисия  е  прекратила  предсрочно 

пълномощията  на  общински  съветник  и  е  обявила  следващия  за 

избран.
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Предлагам  ви  да  одобрим  това  заседание  и  да  гласуваме 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Костенец, за 

заседанието, проведено на 9.04.2015 г. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да се одобри изплащането на възнаграждение за една дата 

на ОИК - Костенец, моля да гласува. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващата точка от дневния ред е:  

6.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Кюстендил. 

Докладчик е господин Баханов – имате думата. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание ви докладвах, че е постъпил Протокол № 28 от 14.04.2015 

г. от Общинската избирателна комисия – Кюстендил, за проведено 

тяхно  заседание.  След  мой  разговор  с  председателя  на  ОИК  – 

Кюстендил, същият каза, че засега не желаят възнаграждение, но с 

последващо писмо № МИ-15-140 от 23.04.2015 г., са ни изпратили 

отново заверено копие от Протокол № 28 от 14 април за проведено 

заседание на  общинската избирателна комисия – Кюстендил,  като 

молят да бъдат изплатени на членовете на комисията и полагащите 

се възнаграждения за това заседание. Във въпросния Протокол № 28 

от 14 април 2015 г.  общинската избирателна комисия в Кюстендил в 

състав  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове, 

при отсъстващи шестима, са взели решение, с което са обявили за 

избран  за  общински  съветник  в  Общинския  съвет  –  Кюстендил, 
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следващия кандидат в листата на политическа партия „Демократи за 

силна  България“  на  мястото  на  предсрочно  прекратените 

пълномощия на общинския съветник Иван Христов  Пипонов, тъй 

като  същият  е  бил  избран  за  член  на  Съвета  на  директорите  на 

МБАЛ „Д-р Н. Василев“, съгласно чл. 30, ал. 4, т. 9 във връзка с ал. 7 

от  Закона за  местното самоуправление и местната  администрация 

пълномощията на който са прекратени. 

Колеги,  ето  защо  съм  изготвил  справка  за  изплащане  на 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Кюстендил, 

в следния състав:  председател, заместник-председател, секретар и 8 

членове за проведено заседание на 14 април 2015 г. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, чухте доклада 

за  изплащане  на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия – Кюстендил. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващата точка от дневния ред е:

7. Доклад по запитване от Германия относно гласуване на 

лицата  с  двойно  гражданство  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент. 

Има думата господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЕП-23-64  от 

Германия е постъпило запитване относно гласуването на лицата с 

двойно гражданство и въобще двойното гласуване. Постъпили са два 
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въпроса.  Те  се  явяват  всъщност  допълнителни  по  въпроси  от 

подобен характер, на които ние отговорихме след произвеждането 

на  изборите за Европейски парламент през 2014 г. 

Отговорите  по  тези  въпроси  се  намират  в  папка  с  моите 

инициали  във  вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание.  Като  в 

отговора са посочени и самите въпроси, които те ни задават. 

Във  връзка  с  отговорите,  които  сме  подготвили,  ние 

направихме  едно  запитване,  което  докладвах.  Запитване  до  ГД 

„ГРАО“ във връзка  с  това дали се поддържа отделен регистър на 

българските  граждани  с  друго  гражданство  освен  българското. 

Отговор по този въпрос получихме от ГД „ГРАО“ и отговорът също 

се намира в папката с моите инициали. Самият отговор, колеги, е с 

вх.  №  ЕП-04-03-2  от  27.04.2015  г.  В  този  отговор  ГД  „ГРАО“ 

посочва, че отделен регистър на българските граждани, които имат и 

друго гражданство, не се поддържа. Но същевременно лицата, които 

имат и друго гражданство,  биха могли да  бъдат  изведени и няма 

пречка да бъдат отпечатани и предоставени данни за тези лица по 

съответни  държави  съобразно  тяхното  второ  гражданство.  В  този 

смисъл е отговорът на ГД „ГРАО“. 

По въпросите, които са ни поставени от Германия: 

По първия въпрос:  Има ли регистър на гражданите с двойно 

или множествено гражданство? 

Така  съм  го  формулирал  съобразно  превода,  който  ми  е 

даден,  и  предлагам  ние  да   отговорим,  че  в   Националната  база 

данни „Население“ не се поддържа отделен регистър на българските 

граждани, които имат и друго гражданство освен българско. Както 

и,  че  данните  за  лицата,  които  имат  и  друго  гражданство  освен 

българското,  се  вписват  в  регистъра  въз  основа  на  чуждестранен 

документ за самоличност или на основание получено уведомление 

от  чуждата  държава.  Това  е  в  съответствие  с  изискванията  на 

Наредба  №  РД-02-20-9  от  2012  г.  Такива  са  изискванията  на 
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наредбата:  въз  основа  на  чуждестранен  документ  за  самоличност 

или по искане на чужда държава. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може да има друг регистър, но не е в 

ГД „ГРАО“. ГД „ГРАО“ има друга структура, в която няма чуждо 

гражданство. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз се замислих, но съвсем умишлено съм 

написал това. Погледнах и в наредбата. Там пояснителният текст е 

точно такъв:  въз основа на чуждестранен документ за самоличност 

или на основание получено уведомление от  чужда държава. Не съм 

допълвал с нещо различно.  Предлагам да не вмъкваме в отговора 

тази информация, която допълнително ни е дадена от ГД „ГРАО“, че 

данните за лицата, които са граждани на друга държава, биха могли 

да бъдат изведени и систематизирани съобразно държавите, на които 

те са граждани, и по имената на съответните лица, тъй като нямаме и 

такова запитване. Но за информация това нещо при необходимост би 

могло да се систематизира. 

По втория въпрос, който ни е зададен и който е посочен също 

в отговора, съобразно превода, който е извършен, отговаряме – това 

са  механизмите  и  защитните  механизми  за  предотвратяване  на 

двойното  гласуване.  Ние  казваме,  че  българските  граждани 

Българските граждани, които са в чужбина, заявяват това си право в 

съответната  държава  и  място  и  че  лицата,  които  не  са  заявили 

предварително, биха могли да гласуват там при положение, че не са 

подали  предварително  заявление  и  при  условие,  че  има  разкрита 

избирателна секция.  И също така,   че при гласуването те подават 

декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, 

които обстоятелства по декларацията след приключване на изборите 

се проверяват и се установява дали има нарушение на закона. След 

като  има  декларация,  има  отговорност  за  декларираните 

обстоятелства. 
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В този смисъл е отговорът на втория въпрос. 

Ако сте съгласни, колеги, можем да приемем отговорите. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари  на  тези  отговори  в  писмото,  което  ни  се  докладва  от 

господин Цачев? – Няма. 

Колеги,  който е съгласен със съдържанието на това писмо, 

моля  да  гласува,  като  включваме  и  превод  на  писмото,  което  се 

подразбира, защото писмото ще бъде изпратено в Германия. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:  

8. Доклади по писма. 

Господин Цачев има думата. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-22-13 от 24 

април 2015 г. по електронната поща в ЦИК е постъпило запитване от 

господин Тонев. Запитването също се намира във вътрешната мрежа 

в папката с моите инициали под № МИ-2213. 

Запитването  е  кратко,  но  в  него  се  съдържат  по  същество 

доста въпроси, които са свързани с издигане на кандидатурата на 

независим кандидат за  кмет в изборите за  общински съветници и 

кметове,  както  и  редът  за  събиране  на  подписи  на  лицата,  които 

поддържат  тази  кандидатура.  Въпросите,  които  се  задават,  са  за 

получаване на информация за начина, по който се прави подписката, 

за  гласове  в  подкрепа  на  независим  кандидат  за  кмет,  какви  са 

документите, сроковете и до кога трябва да се обявят тези въпросни 

намерение. 
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Отговора, който предлагам, е под № 2807 в папката. 

Колеги, отговорът е по-обширен, тъй като обхваща макар и 

накратко,  значителна  част  от  тези  процедура  по  организацията  и 

произвеждане на местните избори. 

В първата част на отговора се съдържа информация относно 

създаването на инициативния комитет от избиратели за издигане на 

независим кандидат за кмет и документите, които трябва да бъдат 

приложени при тази регистрация, както и къде се извършва тя. 

Втората  част  на  отговора  съдържа  информация  относно 

самото издигане и регистриране на независимия кандидат за кмет в 

общинската избирателна комисия и срока, в който се извършва тази 

регистрация.  Също  така  се  съдържа  информация  относно 

заличаването на регистрацията в случай че подписката не съдържа 

необходимия брой избиратели за издигане на кандидатурата, както и 

информация  за  необходимия  брой  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  независим  кандидат,  съобразно  чл.  416  от 

Изборния кодекс. 

Във  втората  част  от  отговора  е  посочено  също  така,  че 

господин  Тонев  може  да  се  запознае  с  образеца  на  списъка  на 

избирателите, който е Приложение № 61-МИ към Решение № 633 от 

15  юли  2014  г.  на  Централната  избирателна  комисия,  с  което  са 

утвърдени  изборните  книжа  и  материали  за  местните  избори.  А 

също така,  че   може  да  се  запознае  с  това  решение  на  интернет 

страницата на ЦИК  или в „Държавен вестник“, бр. 62 от 29.07.2014 

г.,  където  са  обнародвани  утвърдените  с  това  решение  на 

Централната избирателна комисия изборни книжа. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  коментари? – 

Господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  тук  липсва  нещо,  което  е 

съществено. Предлагам да се добави след т. 1 към предложението на 

инициативния  комитет,  че  списъкът  от  избиратели,  подкрепящи 
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регистрацията, трябва да бъде не само в  хартиен вид, а да бъде и в 

електронен  вид  и  то  в  структуриран  формат,  който  е  показан  на 

интернет страницата в раздела за избирателите. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Мисля,  че  това  е  Решение  № 644. 

Добре е да се посочи това решение, за да може оттам да изкарат 

формата и структурирания вид. (Реплики.)

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз умишлено не съм вписал и тази 

информация.  Всъщност,  освен  нея  и  много  други  неща  могат  да 

бъдат допълнени, но тъй като отговорът е достатъчно подробен, а от 

самото  питане  се  усеща,  че  това  е  едно  принципно  питане  за 

механизма, по който става.  Все пак тая информация, че трябва да 

бъде предоставен списъкът и в структуриран електронен вид, вече 

детайлизира  информацията,  която  бихме  предоставили.  От  тази 

гледна  точка  съвсем  умишлено  не  съм  вписал  и  това  изискване. 

(Реплики.)

Препращам към изборните книжа, както и Решение № 633 на 

ЦИК и „Държавен вестник“. В указанията към всяка една изборна 

книга  има  информация,  в  конкретния  случай  за  независимия 

кандидат и в конкретния случай и за този списък, за който в момента 

говорим. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз просто исках да обърна внимание. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с направеното допълнение към т. 1 на стр. 2 – накрая да се 

добави  изречение,  че  списъкът  се  представя  и  в  електронен  вид, 

моля да гласуваме това писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  
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Приемаме това писмо, колеги. 

Следващият  заявил  се  докладчик  по  писма,  е  госпожа 

Сидерова. Имате думата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, ще започна с една 

необходимост – проектът е с № 2811: да поправим текст на писмо, 

което сме гласували. Това е писмото до ОД на МВР – Видин, в което 

отговаряме,  че  една  голяма  група  лица  поименно  изброени,  по 

същество не са извършили нарушение. Има само от посочените в 

питането  на  ОД  на  МВР   -   Видин,   само  едно  лице,  което  е 

гласувало  на  територията  на  Република  България,  но  има 

гражданство и настоящ адрес и на друга държава, която не е членка 

на Европейския съюз. 

Защо се наложи поправка? – Защото в приложенията не сме 

проконтролирали  и  беше  вписано,  че  прилагаме  приложения  от 

списъка за гласуване извън страната, както и декларация, а лицето е 

гласувало  в  Република  България,  на  територията  на  Столична 

община. И сега им пишем само, че прилагаме копие от съответната 

страница на списъка към т. 6 по Решение № 374, както и обясняваме, 

че оригиналите на избирателните списъци и другите декларации се 

съхраняват  в  помещение,  определено  със  заповед  на  областния 

управител. И тъй като в много от писмата има искане да изпращат 

оригинали  на  съответните  разследващи  органи,  пишем,  че  те  не 

могат да бъдат изнасяни, а на място трябва да работи назначеният от 

тях експерт. (Реплики.)

Как  ще  се  поправи  вместо  София  -   Видин?   Лицето  е 

гласувало в София и там се съхранява списъкът. Това е проект № 

2811. Добре, за секциите в страната ще добавя: за Столична община. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  коментари  по 

това писмо? 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 
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Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо е проект № 2799. 

Отговор  е  на  СДВР,  отдел  „Разследване“.  Виждате  текста  на 

писмото. Това са документи обаче от изборите на 5 октомври 2014 г. 

за едно конкретно посочено лице. Отговаряме кой е точният номер 

на секцията в Айндховен. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, вижте писмото 

до СДВР. Имате ли предложения за корекции? – Няма. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следват  група  писма  до  Дупница, 

има и други, които се пишат в момента, но ще докладвам тези, които 

са готови. 

Едното писмо е проект № 2805. Ако ви прави впечатление, 

има малко по-подробни обяснения, тъй като има и такива въпроси в 

писмото  относно  това,  че  извън  страната  не  се  съставят 

предварителни  избирателни  списъци,  а  подадените  декларации 

служат само за образуване на секция в съответното място. 
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси към този отговор? – Няма. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващото  писмо  е  с  №  2806. 

Запитването е с идентични въпроси, но по друга преписка спрямо 

друго лице на територията на Районна прокуратура – Дупница. И 

отговорът е почти идентичен, като са сменени разбира се данните 

къде е гласувало това лице и неговите имена. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз искам да попитам в 

последните  два  случая  има  ли  данни,  че  лицето  е  гласувало  и  в 

България? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма данни. Те не ни питат. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: а защо тогава ни питат? 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Защо ни питат?  –  Защото не  са  се 

ориентирали. Изпратени са им списъци, в които те не могат да се 

ориентират както трябва и не са се ориентирали. По тая причина ни 

питат. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: След като няма данни 

за двойно гласуване, ние някак си много, много, много писма пишем 

ей така. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но не ни питат само затова. Ние не 

можем да не отговорим, защото след това ще дойдат още 2-3 писма, 

на които трябва да отговорим. 
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Питам аз неслучайно – 

за  да  разбера  коя  е  грешката.  Може би Централната  избирателна 

комисия неправилно е дала информация на прокуратурата. Затова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Централната избирателна комисия е 

дала правилна информация, но прокуратурата, когато е разпределяла 

по районни управления и по районни прокуратури не им е посочила 

кои са лицата на тяхна територия, които са гласували в отклонение 

на Изборния кодекс, което представлява и престъпление. Или поне 

трябва да се изследва дали са извършени тези нарушения. Ние сме 

изпратили списък…

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  А  това  за  двойното 

гласуване? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние сме изпратили списък, в който 

сме повдигнали с маркер имената само на тези лица, спрямо които 

трябва да бъде извършено разследването.  И сме указали,  че те са 

повдигнати  и  се  указали  какво  трябва  да  гледат.  И  тъй  като  до 

разследващия орган не е стигнала тази пълна информация и той ни 

запитва,  ние сме длъжни да му отговорим. Мисля,  че отговорът е 

коректен. Нито има някакво нарушение на Изборния кодекс,  нито 

нищо. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Защото  идват 

непрекъснато,  и  днес  дойдоха  отговори,  в  които  прокуратурата 

казва, че няма нарушение - човекът е гласувал само на едно място. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е защото примерно тези, които 

идват от Лом, защото там колегите бързо са започнали да работят, 

само че не са разчитали съкращенията по големия списък, който м е 

изпратен като материал най-отзад след всичките тези шест папки с 

извлечения  от  протоколи  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния 

кодекс,  а  са  тръгнали  по  всяко  извлечение  всички лица  поред  да 

проверяват,  за  които  ние  не  сме  и  давали  сигнал.  Поради  която 
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причина ни идват масово тези постановления за отказ за образуване 

на наказателно производство. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Предлагам  за 

следващия път, когато обсъждаме двойното гласуване, да изпращаме 

на  прокуратурата  списък  само  на  лицата,  за  които  има  данни  за 

двойно  гласуване  от  ГД  „ГРАО“,  а  не  целия  списък,  за  да  не 

изпадаме в тази ситуация. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колега, аз съм съгласна с вас. Точно 

такова  беше  моето  предложение,  когато  докладвах  писмото  до 

Главна прокуратура в залата, но именно от мястото на заместник-

председателите се каза, че няма нужда и трябва Главна прокуратура 

да си свърши работата. Поради което списъкът замина в този вид, но 

с  достатъчно  обяснения.  За  разлика  от  материалите,  които 

изпратихме по моя доклад за изборите през м. октомври, които аз 

бях селектирала по районни прокуратури.  И за които ние нямаме 

затруднения и нямаме такава лавина от писма. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Мисля, че няма пречка 

да си признаем някакъв вид опущение…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нищо няма да си признаваме. Просто 

ще  си  направим  изводите.  Не  е  опущението  на  човека,  който  е 

докладвал,  а  на  комисията,  която  е  отказала  по  предложения  от 

докладчика начин да бъдат изпратени материалите. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Грешка на комисията. 

Аз не назовавам. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  имаме  много  неща  да 

променяме.  Имаме да  променяме и  исканията  към ГД „ГРАО“ за 

начина на изготвяне на списъците, които се правят след проверките 

за  гласуване  два  или  повече  пъти  или  в  нарушение  на  Изборния 

кодекс и имаме подготовка в групата, която има тази задача, за да 

предложим  такъв  проект  на  решение,  когато  дойде  моментът  за 
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приемане на решение за проверка на гласуването в отклонение на 

Изборния кодекс за изборите за общински съветници и кметове. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Обсъдихме  този 

въпрос. 

Колеги, който е съгласен да гласуваме това писмо, моля да 

вдигне ръка. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващо писмо, ако имате, госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо е проект № 2800. 

Адресирано е до ОД на МВР – Перник. Тук има една група писма, 

които са до ОД на МВР - Перник. По същия начин има запитване за 

лица, които са гласували и фигурират в списъка. По-голямата част от 

тези  лица  са  гласували  действително  в  нарушение  на  Изборния 

кодекс и то без да имат избирателни права, доколкото са граждани 

на  друга  държава  извън Европейския съюз и  имат настоящ адрес 

там.  Затова  ние  сме  указали  на  прокуратурите,  че  трябва  да 

изследват  и  дали  лицето  има  и  адресна  регистрация  по  настоящ 

адрес  на  територията  на  Република  България,  за  да  си  направят 

своите преценки. Посочено е името на лицето и къде е гласувало. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Гледаме  писмо  2800. 

Моля, погледнете го. Редакции, коментари? – Ако няма, моля да го 

гласуваме. 

Колеги, който е съгласен да гласуваме това писмо, моля да 

вдигне ръка. 
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо е № 2801 и също е 

до ОД на МВР – Перник, по друга преписка № 806 за друго лице, 

също  за  идентична  хипотеза:  лица,  които  са  гласували  на 

територията на Република Македония и са граждани на Република 

Македония, там имат настоящ адрес. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Те  постоянен  адрес 

имат ли в България? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Всички  български  граждани  имат 

постоянен адрес на територията на Република България. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: За тези лица говоря. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Включително  тези,  разбира  се  че 

имат и това е посочено в списъка по т. 6. Тези от тях, които не могат 

да посочат адрес, им се дава даже служебен адрес.  

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с отговора в това писмо, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Преписка № 2802. Адресатът е също 

ОД на МВР – Перник. Идентични въпроси и отговори по отношение 
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на друго лице, което също е гласувало на територията на Република 

Македония в 114-та секция. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  виждате 

писмото. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С идентичен текст е и проект № 2803 

– също до ОД на МВР – Перник, по запитване за друго конкретно 

лице. Идентичен е отговорът. Приложили сме  и книжата, които те 

ни изискват. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с отговора, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние гласувахме една част от писмата 

за Дупница – има и още. Следващото писмо ес № 2808. Адресирано 

е  до  ОД  на  МВР  –  Кюстендил,  Районно  управление  –  Дупница. 

Запитването е също за лице,  което е  гласувало на територията на 

Република  Македония  в  една  от  секциите.  Тук  към  текста  има 

добавено, че лицето няма удостоверение по чл. 40, тъй като не му е 
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необходимо. Такова е запитването въз основа на разпореждане на 

районния прокурор на Дупница. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с текста, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото писмо е с № 2809 – също 

до ОД на МВР – Кюстендил, РУ – Дупница. Тук запитването е по 

отношение на лице. То е стандартно с всичките текстове, но лицето 

не фигурира в списъка на лицата, които са гласували в отклонение 

на Изборния кодекс и затова такъв е отговорът. Лицето е гласувало 

по настоящ адрес, но това не представлява и не попада в хипотезата 

на чл. 168, ал. 1 от НК. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с текста, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, към този момент проект 2810 

- писмо, което също е адресирано до Районно управление – Дупница. 

И отговорът е  по отношение на едно лице,  което не фигурира в 

двата списъка, приложени към Решение № 374. Затова отговорът е 
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така кратък – няма нужда да се изпращат никакви други книжа, тъй 

като ние не ги и притежаваме тези книжа, а не са и нужни. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Да  гласуваме  и  това 

писмо. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още няколко доклада. Ще ви ги 

докладвам наведнъж. Това е, което колегата Златарева попита. Това 

са  пристигнали  постановления  за  отказ  за  образуване  на 

предварително производство. Всичките са от Районна прокуратура – 

Лом с вх. № № ЕП-09-56, № ЕП-09-57, № ЕП-09-58, № ЕП-09-42, № 

ЕП-09-45, № ЕП-09-44, № ЕП-09-43, № ЕП-09-48, № ЕП-09-50, № 

ЕП-09-49, № ЕП-09-51 и № ЕП-09-52. Всичките тези постановления 

са  с  отказ  за  образуване  на  досъдебно  производство  или  на 

наказателно производство,  тъй като се е установило, че лицата са 

гласували   само  веднъж.  Обяснихме  преди  малко  откъде  идва 

причината, за да се получи такова голямо количество постановления 

за отказ. По същество спрямо тези лица ние не сме давали и сигнал. 

Това е за сведение. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря на госпожа 

Сидерова за докладите. 

Следващият  за  доклади  по  писма  е  госпожа  Бойкинова. 

Имате думата. 
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  писмото  е  качено  във 

вътрешната  мрежа  с  № ЦИК-11-11  от  06.04.2015  г.  Преди  да  ви 

докладвам писмото само ще ви кажа, че има предистория. 

Господин Петко Маринов Петков сигнализира Централната 

избирателна комисия, че кметът на с.  Априлово Атанас Владов,  е 

член  на  управителния  съвет  на  Кооперация  „Съгласие“  в  с. 

Априлово,  община Горна Малина.  Преписката  беше изпратена  до 

общинската избирателна комисия – Горна Малина за произнасяне. 

В  сегашната  жалба  –  допълнение  към  сигнала,  той  ни 

сигнализира  за  недобре  свършената  работа  от  общинската 

избирателна комисия Горна Малина в смисъл, че са проведени две 

заседания: на 31 март и на 6 април 2015 г. Според него не е взето 

решение.  Съответно  счита,  че  нарочно  общинската  избирателна 

комисия протака  прекратяването  на  пълномощията на  кмета  на  с. 

Априлово. 

Аз направих справка в сайта на ОИК – Горна Малина. Няма 

качени  протоколи  от  проведените  заседания.  Свързах  се  с 

председателя на общинската избирателна комисия  - Горна Малина, 

която ме уведоми, че действително са проведени две заседания на 31 

март и на 6 април 2015 г. Протоколите са обявени пред кметството 

на с. Априлово, но поради технически причини не са качени на сайта 

на община Горна Малина. Предстои свикване на ново заседание. 

На  едното  от  заседанията  на  общинската  избирателна 

комисия  са  изискали  официално  удостоверение  от  Агенцията  по 

вписванията. Съответно са получили информация, че е имало общо 

събрание на кооперацията и са прекратени пълномощията на кмета 

като член на управителния съвет на тази кооперация. 

На последното заседание общинската избирателна комисия е 

поискала   и  становище  от  самия кмет.  Но за  да  не  преразказвам 

нейния  разказ,  предлагам  за  да  мога  да  отговоря  конкретно  и 

обстойно  на  господин  Петко  Маринов  Петков,  който  явно  се  е 
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запознал  с  протоколите,  но  все  пак  предвид  сигнала  до  нас,  да 

изискаме от общинската избирателна комисия копие от протоколите 

за проведените заседания. (Реплики.)

Не, няма решение. Ще има трето заседание, на което те ще 

вземат  решение.  Другият  вариант  е  да  изчакаме  решението,  но 

варианта,  който  аз  ви  предлагам,  е  да  изискаме  протоколите  от 

проведените заседания на 31 март и на 6 април 2015 г. и да подготвя 

отговор до господин Петко Маринов Петков. (Реплики.)

Аз й указах, че са длъжни, но поради технически причини те 

не  са  качени  на  сайта.  Иначе  протоколите  са  обявени  пред 

кметството и господинът се е запознал с тях. То е видно и от самия 

сигнал,  че  е  запознат  подробно  с  проведените  заседания,  със 

съдържанието.  И  той  се  оплаква  именно  от  начина,  по  който  се 

провеждат – че не са взели решение. В това се състои оплакването, 

но преди аз да отговоря, мисля че Централната избирателна комисия 

трябва да се запознае с протоколите. Не може по разказ – преразказ. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, предложението 

на докладчика е  да се изискат протоколите от двете  заседания на 

общинската избирателна комисия – Горна Малина. Другият вариант 

е да изчакаме решението на общинската избирателна комисия, което 

не се знае кога ще бъде. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Аз  мисля,  че  трябва  да  подготвим 

отговор  до  господин  Петко  Маринов  Петков.  Аз  трябва  да  му 

отговоря,  защото  той  има  оплаквания  за  начина,  по  който  са  се 

водили заседанията.  Ние  можем да  му отговорим,  че  общинската 

избирателна комисия е провела заседания. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  ти  предлагам  да 

напишеш  писмо  на  господин  Петков,  в  което  да  кажеш,  че 

протоколите  не  подлежат  на  обжалване,  но  когато  ОИК излезе  с 

решение,  то  решението  на  общинската  избирателна  комисия 
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подлежи на обжалване пред ЦИК. Това да е отговорът към господин 

Петков. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Във връзка със сигнала на господин 

Петко  Маринов,  че  кметът  на  с.  Априлово  участва  като  член  на 

управителния  съвет  на  кооперация  „Съгласие“,  ОИК  са  провели 

заседания  и  имат  информация,  че  кметът  вече  не  е  член  на 

управителния съвет, но общото събрание е свикано тази година, а 

той е подал молба до управителния съвет през миналата година, но 

аз нямам никакви документи. Говоря ви преразкази. (Реплики.)

Няма  решение  на  общинската  избирателна  комисия   и 

писмото ще бъде в смисъл, че ние сме изпратили вече едно писмо, че 

изпращаме по компетентност сигнал от господин Петко Маринов и 

във връзка с това Централната избирателна комисия изисква от ОИК 

– Горна Малина да даде информация за решението по сигнала на 

господин  Петко  Маринов,  със  съответен  отговор,  с  копие  до 

господин Петко Маринов. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Докладчикът сега само 

докладва,  а  на  следващото  заседание  ще  ни  предложи  текста  на 

писмото.  (Реплики.)

Колеги,  нека  да  гласуваме  писмото  до  общинската 

избирателна комисия – Горна Малина с копие до господин Петков в 

смисъла, който докладчикът обясни. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Следващият докладчик е господин Андреев. Имате думата. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  на  мен  и  на 

колегата  Пенев  е  разпределено  едно  писмо,  което  е  получено  от 

Асоциацията  на  централните  избирателни  комисии  на  Източна  и 

Централна Европа. За съжаление, то не е преведено. Докладвано е 

преди от колегата Цанева. 

В  самото  писмо  главният  секретар  ни  уведомява,  че  е 

приключило изграждането  на  новия  уебсайт  на  асоциацията,  като 

един от елементите на стратегическия план за развитие на дейността 

на Асоциацията на централните избирателни комисии на Източна и 

Централна Европа между 2014 и 20018 г. Като целта на сайта е да 

бъдат поддържани връзките между отделните членове, т.е. обменът 

на информация между тях да бъде по-достъпен, по-бърз и съответно 

да  може  всяка  една  от  централните  избирателни  комисии,  които 

членуват в асоциацията, да могат да качват информация, която да ги 

представя, а също така и полезна информация, която биха желали да 

публикуват в сайта.  Като съответно са предоставени юзър нейм и 

парола за България. 

За информацията, която е качена за Централната избирателна 

комисия,  има молба към нас  да  погледнем дали тя  е  актуална.  И 

съответно,  ако  не  е  актуална,  да  изпратим  до  9  април  2015  г. 

съответно  актуална  информация  по  отношение  на  България  и  на 

Централната  избирателна комисия.  Като със съответната  парола и 

юзър нейм биха могли да се качват сведения, документи, снимки – 

каквито и да било други материали на уебсайта, а отделно от това 

ние  бихме  могли  да  променяме  тази  информация.  Централната 

избирателна комисия следва да прецени кои членове и дали цялата 

комисия да има достъп до съответните юзър нейм и парола, с които 

да извършва каквито и да било прегледи на каченото до момента или 

съответно промяна. 

Въз основа на доклада, който е направен от колегата Цанева 

на  заседанието на 31 март 2015 г., е възложено на администрацията 
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на Централната избирателна комисия, а именно на госпожа Жекова, 

да провери какво е качено  в момента в сайта, като в съответния сайт 

информацията  по  отношение  на  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия,  съответно  уебстраницата  на  ЦИК  адрес, 

телефони и факсове е актуална. 

Това,  което  не  е  актуално  обаче,  е  информацията,  която  е 

качена по отношение на изборите, за избирателната система, която е 

в България. И това е с оглед на факта, че явно те са имали по-стара 

информация от преди това и тя не е съобразена със сега действащия 

Изборен  кодекс,  който  въвежда  и  преференция  вот  освен 

пропорционалната система, и съответно мандатите се определят не 

на метода Д’Ондт, а по метода Хеър-Нимайер. 

Във връзка  с  това аз  съм изготвил едно писмо,  което е  до 

генералния  секретар  и  съответно  като  приложение  съм  качил 

актуализация  на  тази  информация,  която  в  момента  се  съдържа. 

Това,  което  Централната  избирателна  комисия  –  то  е  дадено  на 

български, за да може всеки един от колегите – членове на ЦИК да 

се  запознае,  след което вече  ще го  преведем на  английски,  за  да 

може да бъде изпратено към писмото. Защото аз не знам дали с тези 

парола  и  юзър  нейм  бихме  могли  ние  да  го  променим.  Затова  е 

хубаво ние да  го  изпратим и на  ръководството,  като уведомим и 

съответно  генералния  секретар  на  Асоциацията  на  централните 

избирателни комисии на Източна и Централна Европа кои ще бъдат 

лицата за контакт, чрез които би могло по-бързо да се осъществява 

връзката, тъй като както виждате, това е трябвало да бъде направено 

до  9  април  2015  г.,  когато  те  са  чакали  от  нас  отговор,  а  пък  в 

момента е доста по-късно, т.е. извън каквито и да било срокове. 

Доколкото  си  спомням,  съжалявам,  че  не  можах,  тъй  като 

системата не работеше, да погледна в протоколите. Но ние в едно от 

предходните  заседания  по  доклад  на  нашия  председател  госпожа 

Алексиева  определихме като лице за  контакт  от  администрацията 
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госпожа  Цветомира  Жекова,  която  отговаря  за  „Връзки  с 

обществеността и протокол“ и която да поддържа постоянен контакт 

с Асоциацията на централните избирателни комисии на Източна и 

Централна Европа,  съответно да  проверява и каква информация е 

качена, за да можем ние да реагираме максимално бързо. 

Това,  което обаче не си спомням и  ми се струва,  че  не е 

направено,  не  бяха  определени член  или  членове  на  Централната 

избирателна  комисия,  които  вече  на  ниво  комисия  да  поддържат 

контакт  съответно  със  асоциацията.  Нямам  спомен  дали  такова 

решение Централната избирателна комисия е взимала. 

Втория  въпрос,  който  поставям:  в  момента  информацията, 

която е качена за избирателната система е по отношение изборите за 

народни представители,  но по отношение на останалите избори, а 

именно  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  изборите  за 

общински съветници и кметове и изборите за Европейски парламент 

няма  качена  такава  информация.  Аз  съм  актуализирал  заедно  с 

колегата Пенев, който си направи труда да го въведе на английски 

език – обобщих само това, което се отнася до изборите за народни 

представители, но не и по отношение на останалите избори, защото 

информацията би била доста по-дълга, доста по-обширна и  може би 

ще изисква малко повече време, за да можем ние да я подготвим, тъй 

като за всеки един от видовете избори има различни специфики. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: И сега предлагате да се 

гласува писмото?  

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам  да  гласуваме 

писмото и приложението в този вид,  за да подадем все пак някаква 

информация и да определим членовете за контакт. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Аз мисля,  че  лице за 

контакт може да се определи следващия път,  но вие искате да го 

съобщите ли? 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  съм  го  написал,  но  ако 

счетете, ще го махна от текста. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Мисля,  че  ако  има 

желаещи от тук присъстващите да бъдат лица за контакт, можем да 

определим,  но  в  отсъствие  на  останалите  членове  на  комисията 

мисля, че не е редно. (Реплики.)

 Добре, ако сте съгласни, лица за контакт да бъдат господин 

Пенев и господин Андреев. Колеги, да гласуваме това писмо. 

 ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  имам  едно  предложение  –  и 

колегата Емануил Христов да се включи. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Христов,  да  се 

включиш като лице за контакт за сайта? – Не, добре. 

На този етап писмото се гласува с лицата за контакт господин 

Владимир Пенев и господин Александър Андреев. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  съдържание  на  писмото, 

включително и приложението, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съответно да бъде преведено на 

английски и изпратено. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Да,  разбира  се, 

гласуването е и затова писмото и приложенията да бъдат преведени 

на английски и изпратени. 

Следващият докладчик по писма е госпожа Солакова. Имате 

думата. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще 

ви  докладвам  една  докладна  записка  от  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  с  вх.  №  Цик-09-20  от  28.04.2015  г.  Госпожа 

Манолова  ни  уведомява,  че  изтича  срокът  за  абонаментната 

поддръжка на програмен продукт от серията „Ажур“, използвана в 

счетоводството,  поради  което  предлага  да  се  одобри  разход  за 

представената проформа фактура от „Бонев софт одитинг“ ООД – 

сума за новия абонамент в размер на 402,90 лв. без ДДС. Така се 

ползва 10 процента отстъпка, ако плащането бъде извършено преди 

29 април. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  и  да 

възложим на администрацията да извърши съответното плащане. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  се  одобри  това  плащане,  което  госпожа  Солакова 

посочи, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.  

Приема се. 

Госпожа Солакова продължава. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви уведомявам, 

че са записани успешно колегите за участие в семинар „Практически 

аспекти за разработване и изпълнение на европейски проекти“ на 14-

15 май 2015 г. 

Докладвам ви  за  сведение  на  комисията  и  за  възлагане  на 

директора на Дирекция „Администрация“ да прецени и да определи 

колеги от администрацията, които да участват в семинари, за които 
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сме получили покани с вх. №№ ЦИК-00-450 от 23 април 2015 г. и 

към № ЦИК № 00-428 от 22 април 2015 г. 

Предлагам  да  се  гласува  възлагането,  госпожо 

председателстващ. 

Колеги, трябва да гласуваме възлагането на администрацията 

за тези разходи. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Грозева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  още  на  предишното 

заседание  бяха  представени  част  от  тези  оферти,  които  са  за 

канцеларски материали и офис консумативи. Към настоящия момент 

имам  информация,  че  има  готовност  от  администрацията  да 

представят  докладна  записка  с  подробна  справка  за  разходваните 

средства до този момент и необходимостта от възлагане по реда на 

Закона за обществените поръчки на следваща процедура.

Аз ви докладвам вх.  № ЦИК-08-25 от 23 април 2015 г.,  № 

ЦИК-08-21 от 22 април 2015 г., № ЦИК-08-23 от 23 април 2015 г. № 

ЦИК-08-24  от  23  април  2015  г.  Това  са  оферти  за  канцеларски 

материали и офис консумативи. 

Предлагам  ви  да  възложим  на  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  да  се  закупят канцеларските материали по най-

изгодната оферта. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  гласуваме 

предложението на госпожа Солакова да се възложи на директора на 

Дирекция  „Администрация“  да  закупи  канцеларски  материали  по 
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най-изгодната оферта, която му е предложена с оглед на това, че не 

се  налага  процедура  по  Закона  за  обществените  поръчки  поради 

размера на поръчката.  На този етап това  предлагам да  възложим. 

Става дума не за  канцеларски материали за изборите, а за периода 

много преди това. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение отново да напомня, 

че офертите за обзавеждане на зала № 42 трябва да са разделени на 

четири  папки,  защото  са  четири  оферти  и  администрацията  – 

господин  Русинов  и  госпожа  Манолова  са  в  готовност  да  ни 

предоставят в табличен вид за сравнение направените предложения 

за офис оборудване в зала № 42. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  последното 

писмо,  което  трябва  да  докладвам:  Получено  е  сведение,  че  е 

получена  заявката  за  участието  на  четири  души  от  нашата 

Централна   избирателна  комисия  за  конференция в  Ямайка.  Това 

имам да докладвам, тъй като сега се търси най-рационалния път за 

билети. Обсъжда се и се приема най-добрият вариант за закупуване 

на билетите до Ямайка. 

Има ли други изказвания по тази точка? – Госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще помоля да включим още няколко 

отговора  –  идентични  писма  на  тези,  които  вече  гласувахме  до 
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Районно  управление  –  Дупница,  за  да  може  да  пътуват  заедно  с 

другите писма. 

Проект № 2818: запитване по отношение на едно лице, което 

е гласувало на територията на Дупница и извършеното от него не 

представлява престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  изпратим  това  писмо  до  Дупница,  както  се  посочи 

текстът от госпожа Сидерова, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Проект  № 2816:  То  е   със  същото 

съдържание  –  лицето  не  е  гласувало  в  нарушение  на  Изборния 

кодекс. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Писмото е със същото 

съдържание. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Проект № 2815 се  отнася  също до 

лице,  което  не  е  гласувало  в  нарушение.  Отговор  на  запитване 
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спрямо него. И да гласуваме наведнъж проекти № 2814 и № 2813, 

които са идентични. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: А имената можем ли да 

изброим в едно писмо? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не.  Различни са  преписките и най-

вероятно са на различни прокурори или полицаи, защото след това 

започват да идват  самостоятелно.  Затова е по-добре така. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  гласуваме 

едновременно проекти 2815, 2814 и 2813. 

Който е съгласен с тези писма, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  последното,  което  имам  да 

докладвам за днес, това е проект № 2817. Това е отговор на ОД на 

МВР – Пазарджик, Районно управление – Септември. Постъпило е 

запитване  по  отношение  на  едно  лице.  След  извършена  от  нас 

проверка констатирахме, че не е гласувало в нарушение на Изборния 

кодекс. Не фигурира в двата списъка и затова сме сигурни, че не е 

гласувало в нарушение. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване писмо до МВР – Пазарджик. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Други доклади по писма има ли? – Няма. 

Господин Баханов искаше думата. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  искам  да  направя 

едно уточнение във връзка с докладваното преди малко от госпожа 

Златарева  относно  конференцията  в  Ямайка.  На  предходно 

заседание бяха гласувани пет човека, единият от които бях аз. Само 

искам да кажа, че се отказах междувременно от участието ми в тази 

конференция. Затова са четирима участниците, както беше съобщено 

от госпожа Златарева. 

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, благодаря. 

Други? – Госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Не  съм  била  в  залата,  когато  сте 

гласували поканата за участие в годишната среща на Асоциацията на 

европейските избирателни комисии в Молдова.  Изявявам желание 

да придружа госпожа Сидерова. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  предлагам да 

приемем на годишната среща на избирателните  органи  в Молдова 

заедно с госпожа Сидерова да участва и госпожа Грозева. 

Който е съгласен, моля да вдигне ръка. 

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги,  мисля,  че  изчерпахме  дневния  ред  на  днешното 

редовно заседание на Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание на 5 май 2015 г., вторник, от 

10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Маргарита Златарева

 СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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