
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 190

На 23  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 приемане на изборни книжа 

за изборите за президент и вицепрезидент.

Докладчици: Румяна Сидерова,

  Иванка Грозева и Румен Цачев

2. Проект  на  решение  относно  пасивното  избирателно 

право на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове. 

Докладчик: Маргарита Златарева

3. Проект на решение относно произвеждане на избори за 

кметове на кметства.

Докладчик: Александър Андреев 

4. Докладна записка относно оферти за офис оборудване.

Докладчик: Севинч Солакова

5. Докладна  записка  относно  подаване  на  декларация  по 

ЗБУТ.

Докладчик: Севинч Солакова

6. Доклад по искане относно изплащане на възнаграждения 

от ОИК Раковски.

Докладчик: Метин Сюлейман



7. Доклад  относно  разходи  за  произведени  избори  през 

2014 г. в държави-членки на Европейския съюз.

Докладчик: Румен Цачев

8. Доклади по писма.

Докладчици: Емануил Христов,

 Александър Андреев/Владимир Пенев,

 Севинч Солакова/Емануил Христов, 

 Маргарита Златарева, Иванка Грозева,

 Метин Сюлейман, Владимир Пенев,

 Ивайло Ивков 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Метин Сюлейман.

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният  ред  ви  е  раздаден.  Имате  ли  предложения  за 

изменение и допълнение?

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам да  ме включите  като точка  в  дневния ред с  доклад по 

искане относно изплащане на възнаграждения от ОИК Раковски.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, като нова т. 6 ви 

включвам в дневния ред. 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  Ви  моля,  тъй  като  не  съм  готов  с 

писмения  отговор,  ще  гледа  да  го  направя  междувременно,  едно 

писмо от Трето районно за установъчните данни на членове на СИК, 

да ме сложите към края.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви в доклади по 

писма.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаема  госпожо  председател,  моля  да 

внесем точка в дневния ред относно разходи за произведени избори 

през 2014 г. в държави-членки на Европейския съюз.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като нова т. 7, колега.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Определям колегата Пенев да брои.

Който е  съгласен  с  така  предложения и  допълнен в  залата 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейман),  

против - няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

позволете  ми  да  обявя,  че  колегата  Бойкинова,  колегата  Цанева, 

колегата  Ганчева   и  колегата  Томов  отсъстват  по  обективни 

причини, а именно отпуск. Колегата Матева е тук, излезе за малко и 

след малко ще се присъедини към днешното заседание.

Започваме с точка първа от дневния ред:

Проект на решение относно приемане на изборни книжа 

за изборите за президент и вицепрезидент.
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Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги,  във вътрешната мрежа има 

папка „Изборни книжа”. Предлагам ви, макар и накратко, да вървим 

книга по книга,  нищо че огромната част от тях са безспорни, а в 

някои от тях има въпроси за разсъждаване. Те са много малка част 

от книжата.

Приложение  №  1  от  изборните  книжа  е  основният 

избирателен  списък,  по  който  се  гласува.  В  текста  е  останало,  с 

жълто са текстовете, които колегата Цачев беше преценил, че трябва 

да се допишат. Ние като ги разглеждахме на работно заседание ги 

възприехме изцяло. Предлагаме книгата в този й вид, няма никакви 

промени след работното заседание. Предлагам да я гласуваме в този 

вид.  Както  виждате,  добавени  са  най-важни  конституционни 

разпоредби,  свързани  с  упражняване  на  избирателното  право.  И 

съдържанието  на  списъка  на  лицата,  които  се  вписват  в 

допълнителната  страница  на  избирателния  списък.  В  жълтото  е 

сравнение  с  книжата  за  избори  за  народни  представители  и 

Европарламент,  тъй  като  решихме,  че  вече  ще  има  по-пълна  и 

изчерпателна  обосновка  и  обяснителен  текст  в  сравнение  с 

предишните  книжа,  които  писахме  в  много  съкратени  срокове  и 

нямахме възможност да прецизираме тези текстове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  това 

беше  важно  да  се  каже,  че  предложеното  в  жълто  като  текст  е 

допълнение към съответния  текст  от  други изборни книжа,  които 

преди сме писали, с цел прецизиране.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докато  колегите  мислят,  само  да 

вметна, между другото това си е и една предварителна разяснителна 

кампания, без да е наречено така, тъй като освен че се знае какви 

изборни книги се попълват в различните случаи, по същество имаме 

обяснение  какви действия  следват,  как  се  попълват,  с  което  и  на 

гражданите се разясняват техните права и възможности.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  имате  ли 

коментари, предложения по тази изборна книга? Не виждам.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против - няма. 

Изборна книга № 1 е приета.

Колеги,  с  цел  оперативност  ви  предлагам  да  прегледаме 

изборните книги, там където нямаме коментари да считаме, че сме 

ги  приели,  там  където  имаме  коментари  и  предложения,  да  ги 

отразим в залата и след това да ги приемем ан блок. Възразявате ли 

срещу тази процедура. Не виждам.

Колега, продължете.

РУМЯНА СИДЕРОВА: По книга № 2 няма никакви въпроси, 

които  да  са  се  появили  нито  на  работно  заседание,  нито  при 

обсъжданията, които правихме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам допълнения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Изборна  книга  №  3  това  е 

избирателният списък в лечебни заведения, в домове за стари хора и 

други  специализирани  институции  за  предоставяне  на  социални 

услуги за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не  виждам 

коментари. Моля, продължете, колега.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващата  е  книга  №  4,  също 

избирателен  списък  за  гласуване  в  места  за  изтърпяване  на 

наказание  лишаване  от  свобода   задържане  при  произвеждане  на 

изборите за президент и вицепрезидент. Само обръщам внимание на 

последния  абзац,  че  в  изборния  ден  самоличността  на  лицата  с 

избирателни  права  в  местата  за  задържане  и  изтърпяване  на 

наказание  лишаване  от  свобода  се  установява  по  предвидения  в 

Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража ред. За 
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да  могат  лицата,  които  имат  избирателни  права,  да  могат  да  ги 

упражнят. Препращаме към специалния ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  това 

приложение имате ли коментари? Не виждам коментари и тук.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  5  е  избирателният 

списък  за  гласуване  на  плавателни  съдове  под  българско  знаме, 

които  се  намират  извън  страната.  Това  е  една  книга,  която 

напоследък не се използва за съжаление. Поне не ни се е случвало.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари. Продължете нататък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 6 е списък на лицата, 

заявили,  че  ще  гласуват  извън  страната,  който  се  прави  от 

ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  и  се  обобщава  от  Министерството  на  външните 

работи. Това е самият списък, а не е това, което се публикува, затова 

вътре има лични данни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари. Моля, продължете.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 7 е този списък, но за 

публикуване, поради което от него са изчистени всички лични данни 

и  данните,  които  могат  да  идентифицират  лицето  повече  от 

необходимото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  и  тук 

коментари.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Приложение № 8 е  формулярът  на 

списък за гласуване извън страната при произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент на републиката. Към приеманият от нас 

досега документ има само едно кратко допълнение: попълва се от 

СИК, попълва се от СИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари.

Заповядайте, колега.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  не  знам  дали  в 

заглавието не е по-добре да се пише „За президент и вицепрезидент 

на Република България”, а да не е само „на републиката”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В Кодекса е така.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, от дискусията в 

оперативен порядък става ясно, че използваме начина на изписване, 

който е предложен в Изборния кодекс.

Продължете, колега.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  9  е  списък  на 

заличените лица.  Тук ви обръщам внимание, че има и една графа 

девета, в която се вписва удостоверението за гласуване в определено 

населено място, което ще се издава, когато се произвеждат избори 

две  в  едно,  а  когато  вървят  само  избори  за  президент  и 

вицепрезидент, тази графа ще остане празна. Така сме го направили, 

за да не приемаме отделна книга за избори две в едно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Цачев  иска 

думата, заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  едно  допълнение  във 

втората  част  –  изказът  „публикуване”.  Списъкът  за  публикуване, 

където  пише  отгоре  „име  на  избирателя”,  да  бъде  „собствено, 

бащино и фамилно име”. И да не е „на избирателя”, тъй като касае 

списък на заличените лица, а те не са избиратели.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как да не са избиратели?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нали са заличени?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  две  категории  не  са 

избиратели – запрещените и изтърпяващите наказание.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз мисля, че е по-коректно, както и в самия 

списък е записано „собствено, бащино и фамилно име”, основния, а 

в  този  за  публикуване  пишем  „име  на  избирателя”.  Ако  го 

възприемете, добре, ако не, няма да настоявам да гласуваме кое е по-

правилното.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега докладчик?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  да  гласуваме  предложението, 

няма защо да разискваме само. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  предложението 

Ви  е  вместо  „име  на  избирателя”  да  пише „собствено,  бащино и 

фамилно име”, както е изписано в основния списък.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги Баханов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман), против 

– 4 (Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Севинч  Солакова  и  Метин  

Сюлейман).

Приема се предложението.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  А  дали  да  не  сложим  една  нова 

колонка „Починали”?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е хубаво предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  отрицателни 

вотове? Не виждам.

Продължаваме със следващата книга.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, извинявам се, че така се 

включват отзад напред, но Приложение № 6, което касае списъка на 

предварително заявилите да гласуват в страната, предлагам долу да 

няма  обяснение,  защото  отново  вкарва  в  двусмислие  с  нашите 

читатели, че ние имаме предварителни списъци за гласуване извън 

страната,  които  се  предлагат  на  дипломатическите  и  консулски 

представители.  Тълкуването  ни  е  друго  и  аз  предлагам  не  да 

изменяме закона, а просто да махнем обясненията, които се намират 

в жълто и които са всъщност законовите обяснения. Защото знаете, 

че  ние  тълкуваме  тези  законови  обяснения  по  съвсем  различен 

начин. Това предлагам. Не че няма да съществува тази книга.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
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Колеги, моля да се върнем на Приложение № 6. Погледнете 

текста в жълто. Постъпи предложение този текст да отпадне. Колеги, 

успяхте ли да формирате становище по това предложение?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Тъй  като  по-нататък  е  свързано 

донякъде и със заявлението за гласуване извън страната, мисля че то 

е Приложение № 19, в колонка 4 пак трябва да посочим номера на 

лична  карта  и  т.н.  В  работната  група,  когато  правихме  анализ, 

стигнахме до единното мнение, че онова, което дописвахме с това 

заявление,  една  голяма  част  от  непотвърдените  заявления,  близо 

50 %,  се  дължеше точно на  тази  информация.  Евентуално и  тази 

колонка трябва да отпадне, ако по-нататък ще остане в този вид. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Това е  списъка,  по който ние след 

това правим избирателните секции за всички лица, които са заявили, 

че ще гласуват извън страната. Няма как да няма тези данни, защото 

няма как да впишем лицата в този списък.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Тук ще ги има, говоря за заявлението, 

което ще се подава. Има ли връзка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Обръщате  внимание  да 

обърнем внимание, когато стигнем до заявлението.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, те са взаимосвързани.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Връщам  отново  разискванията  по  повод  направеното  от 

колегата Златарева предложение. Колеги, моля за вашите становища.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Всъщност ние по този списък не 

правим  секциите,  напротив,  този  списък  се  предава  от 

Министерството на външните работи на посолствата, но в никакъв 

случай ние не ползваме този списък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как да не го ползваме. Става въпрос 

за секции, които ние образуваме въз основа на заявления. Изобщо не 

е таблица, те са различни неща. Има четири варианта за образуване 

на избирателните секции. 

Противно мнение. Този списък първо се изисква от Изборния 

кодекс  абсолютно  задължително.  Второ,  само  едно  от 
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предназначенията  му е  това,  което  каза  колегата  Златарева,  да  се 

изпрати на администрацията и по постоянен адрес на лицата, които 

са  включени  в  този  списък,  за  заличаването  им  от  основните 

избирателни  списъци  и  включването  им  в  списъка  на  заличените 

лица.  Но  другото  основно  предназначение  на  този  списък  е 

приложението  на  точки  първа  и  втора  от  чл.  14,  озаглавен 

„Образуване на избирателни секции извън страната”, за да може да 

се извърши преценката дали са налице изискванията на някоя от тези 

две точки и да се образува избирателна секция извън страната. Аз 

подкрепям предложението на колегата Цачев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  други  изказвания?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението,  постъпило  от 

колегата  Златарева,  текстът  в  жълто,  пояснителен  отдолу,  да 

отпадне, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  3  (Емануил  Христов,  

Маргарита Златарева,  Метин  Сюлейман),  против  -  11  (Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Предложението не се приема.

Продължаваме със следващото Приложение № 10.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  10  е  заявление  за 

отстраняване  на  непълноти  и  грешки  от  избирателния  списък. 

Текстът  е  чист.  Това,  което  е  добавено,  е  съвсем пояснително.  В 

заявлението нарочно отдолу е добавено за какво става дума, тъй като 

много действия, които са свързани с избирателни права, в Изборния 

кодекс се използва формата на книга заявление, затова е пояснено и 

мисля, че така е много по-ясно за какво заявление става дума – за 

отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари?  Не  виждам.  В  оперативен  порядък  правим  справки  с 

Изборния кодекс. Няма коментари. Моля, продължете, колега.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  11  е  заявление  за 

вписване  в  избирателния  списък.  Това  е  вписване  на  лицето  по 

постоянен адрес, когато някой е пропуснат в избирателния списък 

преди предаването му на секцията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  12  е  заявление-

декларация  за  изключване  от  списъка  на  заличените  лица  преди 

изборния ден. Това е процедура по чл. 315 във връзка с чл. 39 от 

Изборния кодекс, тъй като 10 дена преди изборния ден трябва да е 

обявен  списъка  на  заличените  лица.  Ако  някое  лице  се  открие  и 

счита, че неправилно е включено в него, има възможност да подаде 

това  заявление-декларация  до  общинската  администрация, 

придружено със съответния писмен документ, ако се налага такъв, за 

да докаже неправилното включване в списъка и да бъде заличен от 

там.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  13  е  заявление  за 

изключване  от  списъка  на  заличените  лица  преди  предаване  на 

избирателния списък на СИК. Това е чл. 39, ал. 2. Само че, колеги, 

да ви кажа откровено според мен това се покрива с Приложение № 

12. Добре, нека така да стои.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Двата случая са различни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто заявление е само за лицата, 

които са по чл. 38. Едното е за лицата, които са били включени в 

списъка по чл. 31, ал. 1, т.е. на заявилите, че ще гласуват в чужбина. 

Те също имат право да  бъдат  извадени от списъка на заличените 

лица и затова са два вида заявленията.  Те няма какво да прилагат 

друго,  просто заявяват,  че няма да гласуват извън в страната,  а в 

страната, моля, изключете ме от списъка на заличените лица.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  Приложение  №  13  в 

пояснителния текст се казва, че искането може да бъде направено 

чрез  електронно заявление  със  същото  съдържание.  Действително 

това е законовият текст, но дали да не поясним, че при наличие на 

техническа възможност може да  стане това,  защото от предходни 

избори  стана  ясно,  че  има  общини,  които  не  предоставят  такава 

възможност и да не изпадне избирателят в невъзможност.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Зеленият  текст  като  гледахме 

последно  с  колегата  Грозева  вероятно  сме  го  добавили,  тъй  като 

действително след изваждане на лицето от списъка на заличените 

лица, то автоматично трябва да бъде вписано в избирателния списък 

в  своята  си  секция.  Само  в  края  на  текста,  който  е  в  зелено,  да 

добавим „от органа по чл.  23,  ал.  1  от Изборния кодекс”,  защото 

избирателните списъци по това време се намират вече в общината, а 

и са отпечатани. Затова трябва да съществува това задължение към 

общинската администрация.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да  се  впише  „на  заличените  лица 

името  и  адреса  се  вписват  автоматично”,  защото  ще  излезе,  че 

човекът има няколко имена. Това е накрая на първия ред.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Добре.  Връщаме се  и  на  книга  12. 

Този текст в зелено го добавяме, задължението на органа по чл. 23, 

със същия текст, идентичен като в книга 13.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  трябва,  да  започнем  с  един 

пояснителен  текст  за  книга  13,  аз  предлагам  да  запишем,  че 

„заявлението се подава от лицата, вписани в списъка на заличените 

лица,  с  изключение  на  тези,  които  са  заявили  преди  това,  че  ще 

гласуват извън страната”.  Дали ще добавим това изречение,  че се 

подава до общинската администрация, но във второто изречение ще 

стане ясно, че поне те разглеждат заявлението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ви  предлагам  едновременно  в 

книга 12 да впишем: „Заявлението се подава от лицата, включени …

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  книга  12  има 

обяснителен текст, такъв правим и за книга 13. Обединихме се около 

тези допълнения. Продължаваме с № 14.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 14 е заявлението за 

вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Нищо ново.

Приложение  №  15  е  заявление  до  кмета  на  общината  за 

изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. Така е 

казал законът, че се нарича заявлението. Това е, когато лицето отива, 

за  да  се  снабди  с  удостоверение  по  чл.  40,  за  да  може  реално 

секционната  комисия  да  го  зачертае  и  да  го  впише  в  основния 

избирателен списък въз основа на удостоверението по чл. 40.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  и  тук 

коментари. Продължете нататък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 16а е декларацията, 

която  ще  подаде  пред  СИК  избирател,  вписан  в  списъка  на 

заличените  лица,  който  в  изборния  ден  въз  основа  на 

удостоверението по чл. 40 или върналите се в страната, а преди това 

заявили,  че  ще  гласуват  на  друго  място,  трябва  да  подадат  тази 

декларация пред СИК. Посочени са хипотезите като текст от закона. 

Подават си декларацията, вписват ги под чертата, зачертават ги от 

списъка на заличените лица.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка имам един въпрос. 

В заявлението, което е декларация, Приложение № 12, декларират, 

че  при  произвеждането  на  изборите  няма  да  гласуват.  След  това 

няма ли два пъти да попълват тази декларация?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, защото са различни лица.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Защо,  същите  са.  Точка  6  са 

лицата,  които са се  върнали от чужбина и желаят  да гласуват по 

постоянен адрес.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Това са лицата, които след предаване 

на  избирателния  списък  са  се  върнали и  в  самия изборен  ден  се 

явяват пред секционната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  формалното 

предложение е в тире първо отдолу в пояснителния текст – ПО, МП 

или НА да се изпишат с думи до съкращението какво означават.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Протестирам,  защото  така  ще  се 

получи разгласяване на лични данни, много ви моля.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това не издава никакви лични данни.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги,   предлагам,  ако все пак утежним 

текста и с легендата от списъка, нека самата легенда да отиде след 

самия  обяснителен  текст,  тъй  като  по  същество  нещата  тук  са 

синтезирани малко по-сбито.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сте с 

това?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не съм съгласна, защото нищо не 

се утежнява, когато в скобата се изпишат съкращенията, а не после 

отдолу да търсят кое какво е.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Освен  това  текстът  трябва  да 

бъде  аналогичен  на  второто  тире.  Второто  тире  разказва 

съкращението,  следователно  и  първото  тире  трябва  да  разказва 

съкращенията в скоби.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз не ви предложих 

да  монтираме  легендата,  а  в  подкрепа  на  това  предложение 

предложих да се разтълкуват двете съкращения в абзаца и поради 

опасенията на госпожа Сидерова, че може да има лични данни ви 

дадох пример, че ние сме приели такава легенда. Това имах предвид, 

аз не предлагам да добавим легендата към приложение 16.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:   Тази  декларация  според  мненията 

ще има избирателната секция.    Когато на едно лице се появи, че в 

списъка  за  заличените лица пише п.о.  и  секционната  избирателна 

комисия види попълването, в самия изборен ден ще прочете,  че това 

лице  е  поставено  под  запрещение.   Нека  да  ви  кажа  първо 
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съображенията.     Или ако пише изтърпяване на наказание лишаване 

от  свобода  –  същото.  Знаете  как  ще  разгласяват  другите  лични 

данни,  да  не  говорим клюката  в  територията  на  секцията  как  ще 

тръгне  кой  какъв  е  бил  или  не  е  бил.   Нека  да  си  кажа 

съображенията.  Нямам  нищо  против  като  се  гласува,  да  се 

възприеме.  Обяснявам  защо  така  е  възприето.    А  легендата  под 

списъка  на  заличените  лица,  който  е  изборна  книга,  тя  не  се 

отпечатва и не се качва на страницата на общината.   И срещу името 

на това лице не пише при каква причина при обявения списъка…

Момичета,  знам че  ви  е  смешно,  но  е  важно.  И срещу името  на 

лицата в отделения списък в общината, списъка на заличените лица 

не  е  написана  причината,  поради  която  лицето  е  вписано  в  този 

списък. Така че там няма разгласа. Ще се получи разгласата долу на 

територията  на  секцията,  там,  където  и  хората  най-добре  се 

познават. Както прецените.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, мисля, че не трябва чак 

толкова много да усложняваме нещата в тези книжа. Не мисля, че 

когато обясним, че едно съкращение означава  лишаване от права, 

това действа даже превантивно на квартала, а не излага този, чиито 

факти  за  разгласени.  Целта  на  правосъдието  е  превантивно  да 

доказва  кой  е  осъден,  кой  не  е  осъден,  така  че  това,  което  казва 

госпожа  Сидерова,  е  лишено  от  каквото  и  да  било  обществено 

значение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

изказвания?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  че  има  правно  основание.  А 

щом има текстове в закона да се запазва тази информация, която е 

лична,  има  такъв  специален  закон,  има  правно  основание  да 

съществува по този начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Тъй  като  на  цялата  зала  с 

изключение на един човек не е ясно…
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз напускам залата.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Безсмислени са напусканията. Като 

пише п.о. какво пречи в скоби да е обяснено какво е п.о. Това се има 

предвид, а нищо от това,  което Вие казвате,  няма никой предвид. 

П.о. какво значи се пише в скоба, по-просто от това не мога да го 

кажа. Нищо не противоречи на това, което Вие казвате. Същото е и с 

другите съкращения. Иначе н.а. ще бъде народна армия или м.п. е 

Министерство на правосъдието.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  предавам  книжата  на 

колегата  Грозева.  Аз  поддържам  книжата  във  вида,  в  който  са 

внесени,  с  изключение  на  жълтия  текст,  т.  9  от  протоколите. 

(Напуска залата.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колега  Сидерова,  нека  да  гласуваме тази 

точка. Да не връщам пък на Приложение № 6, където пък госпожа 

Златарева без основания искаше текстът да бъде изцяло заличен. А 

сега  дайте  обратното,  да  го  сложим.  Нека  да  преминем  към 

гласуване  и  да  продължим.  Направено  е  нещо,  а  тук  започваме 

малко личностно да действаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

процедура. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

подложите на гласуване предложението, което постъпи в залата по 

книга № 16а и съответно да преминаваме нататък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше процедурното 

предложение  и  на  колегата  Цачев,  т.е.  Вие  подкрепяте  неговото 

процедурно предложение.

Колеги,  по  книга  №  16а  постъпи  предложение  в 

пояснителния  текст  съкращенията  п.о,  м.п.  или  н.а.  да  бъдат 

изписани изцяло в скоби какво означават, както е направено с тире 

второ.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейман),  против 

– 4  (Александър Андреев, Емануил Христов, Румен Цачев и Севинч  

Солакова).

Предложението се приема.

Продължаваме със следващата изборна книга.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващата  книга  №  16  ние  я 

разгледахме. Колегата Сидерова уточни за кого се отнася тази книга. 

Ако  някой  от  залата  има  някакви  допълнения  или  предложения, 

моля. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  коментари. 

Продължаваме със следващата книга.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващата  книга  е  №  17,  това  е 

удостоверение за изключване от списъка на заличените лица, издава 

се от кмета на общината или района. Вижте долу обясненията. По 

нея не сме имали абсолютно никакви предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Продължаваме с № 18.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващата  книга  е  №  18,  което  е 

заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на 

друго място. Групата, която обсъждахме тези книги, сме решили да 

добавим член на РИК или член на ОИК, както е добавен член на 

ЦИК. Става въпрос за тази категория лица, които също имат право 

да  получат  удостоверение  за  гласуване  на  друго  място.  При 

произвеждане  на  изборите  през  2011  г.  общинските  избирателни 

комисии имаха  право.  При ОИК сме  направили  обяснение  –  при 

произвеждане  едновременно  на  два  вида  избори.  Тоест,  да  стане 

ясно,  че  само тогава  може членовете  на  общинските избирателни 

комисии. През 2011 г. на редовните избори се проведоха избори за 

президент  и  вицепрезидент  и  за  общински  съветници  и  тогава 
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общинските избирателни комисии изпълнява ролята на районни. И 

за бюлетината за президент се издава такива удостоверения.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  искам  да  предложа  нещо. 

Друг вид избор в случая следва, тъй като това са книжа за президент 

и  вицепрезидент,  би  следвало  да  е  избори  за  президент  и 

вицепрезидент.  Защото какъв друг вид избор може да  има в  тези 

книжа,  които  ние  приемаме.  При  произвеждане  на  избори  за 

общински съветници и кметове едновременно с избори за президент 

и вицепрезидент. Така трябва да стане. 

И другото, което беше предложение, което бихме могли, за да 

изчистим текста, във всичките декларации и невярно деклариране. 

Аз лично предлагам да бъде „невярно декларирани обстоятелства”. 

Какво точно декларираме, данни, обстоятелства? Защото така липсва 

какво се декларира.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Оттеглихме си предложението. 

Обединихме  се  за  това,  че  ще  бъде  „другия  избор”  заменен  с 

„президентските  избори”  и  отдолу  „невярно  декларирани 

обстоятелства”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други 

коментари.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващата  книга  е  №  19.  Това  е 

удостоверение за гласуване на друго място. В нея е добавено само 

долу с червено ОИК в случаите, които отбелязахме.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И тук моето предложение беше в 

скобите,  което  е  с  друг  вид  избор,  както  го  променихме  в 

заявлението, да е „ОИК при произвеждането на избори за общински 

съветници  и  кметове  едновременно  с  избори  за  президент  и 

вицепрезидент”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз го пиша „като в книга № 18”. Добре. 

Други забележки по книга № 19 няма.

Следващата е книга № 20 – публичен регистър за издадените 

удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент 

и вицепрезидент. Считам, че при нея няма абсолютно нищо, на което 
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трябва да ви обърна по-специално внимание. Ако сте съгласни, да 

продължим нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Няма  коментари. 

Продължаваме нататък.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Книга № 21 е заявление декларация за 

гласуване в секции извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Предложение, което е обсъждано на 

работна  група  и  имаше  обединяване  около  него,  това  беше  да 

отпадне  номер  на  лична  карта,  адрес  и  място  на  пребиваване  в 

съответна държава. Съображенията веднъж съм ги излагал вече, тъй 

като  това  е  дописване,  това  не  се  съдържа  в  текста  на  чл.  16  от 

Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  личната  карта, 

паспорт, военна карта и място и адрес на пребиваване в съответната 

държава.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, тези два реда да отпаднат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Откривам разискванията.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Трябва да останат само трите имена, 

ЕГН и постоянен адрес в Република България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложението е 

лична  карта,  паспорт,  военна  карта,  номер  и  място  и  адрес  на 

пребиваване  в  съответната  държава,  пощенски код,  да  отпадне от 

тази  изборна  книга.  Това  е  предложението,  което  колегата 

Сюлейманов направи на базата на обсъждане.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да прочетем ако искате заедно текста 

на чл. 16.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  А  как  да  образуваме  избирателни 

секции  по  броя  на  подадените  заявления,  ако  той  не  е  посочил 

мястото, където иска да гласува?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  В  първа  точка  в  заявлението  той 

пише къде иска да гласува. Това сме го обсъждали много пъти и от 
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информацията, която получихме от  „Информационно обслужване”, 

повече от половината от заявленията не бяха потвърдени точно на 

база на тази информация, която изисквахме. Трите имена и ЕГН са 

достатъчни.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние друго сме имали предвид като сме 

добавили това разяснение отдолу. Ние като група, която последно 

преглеждахме  книжата,  поддържаме  книгата  така,  както  сме  я 

предложили. Но подложете на гласуване предложението на колегата 

Сюлейман.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз ще го предложа, обаче 

сега сме в разисквания. Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  принцип  доколкото  виждам, 

тази  книга  се  основава  и  на  чл.  42,  ал.  1  от  Конституцията  на 

Република  България  и  все  пак  трябва  да  има  всички необходими 

реквизити, за да може да се провери гражданите дали са навършили 

18  години.  Ако  искате,  ще  ви  го  прочета.  Тоест,  за  мен  е 

задължително да остане всичко, което е предложено от вносителите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  коментари? 

Виждам,  че  колегите  се  запознават  в  момента  още  веднъж  с 

нормативната уредба.

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  мисля,  че  този  дебат 

достатъчно  дълго  сме  водили  както  в  изборите  за  Европейския 

парламент, така и в изборите за Народно събрание. Мисля, че тази 

декларация  уеднаквява  практиката,  която  досега  Централната 

избирателна  комисия  е  имала  и  с  останалите  книжа,  които  са 

публикувани. Това обаче не е достатъчен аргумент и в тази връзка 

аргументите  са  отделно  от  това,  че  от  база  данни  „Население” 

проверката се извършва не само по ЕГН, а също и по личните данни. 

Отделно  от  това  в  заявлението  лицето  вписва  на  български  език 

имената си по паспорт, военна карта, лична карта, ЕГН и постоянен 

адрес. Сравняването на това как е вписано, дали по личната карта и 

дали съответно отговаря на документа му за самоличност, няма как 
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да бъде установено, ако не бъдат посочени и данните на тази лична 

карта  или  паспорт,  който  се  сочи.  Затова  аз  поддържам  така 

предложения  проект  на  изборната  книга  и  ще  гласувам  така  да 

остане,  тъй като считам,  че  тези данни за пълни и дават  пълната 

информация за лицето, което е попълнило и подало заявлението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Член 21. Отново твърдя, място и адрес на 

пребиваване в съответна държава не касае Изборния кодекс. Няма 

такова  изискване.  Имаме и  съдебно дело по този  случай все  пак. 

Държавата не бива да си позволява да събира данни и да изисква от 

хората данни, които не се изискват по закон. Няма такова изискване 

в  Изборния  кодекс  избирател  да  си  посочва  пребиваването  в 

чужбина, където да е било. А това, че някой иска да си актуализира 

данните, някакви си други системи, е отделен въпрос и не е нужно 

ние да актуализираме данни, които вече някога си гражданинът е 

декларирал пред собствената си държава. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Правото все пак е единна система и 

чл. 16, ал. 1 е и във връзка чл. 16, ал. 2, даже може да го допълним, 

ако  нещо  не  противоречи,  в  който,  както  се  изказа  и  господин 

Андреев,  чието  изказване  считам  за  абсолютно  правилно, 

категорично се изискват тези данни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  само  ви  моля 

чисто  процедурно  да  кажа  нещо.  Говорим  общо.  Започнахме 

разискванията  общо по повод лична карта,  паспорт,  военна карта 

веднъж  и  втори  път  адрес  на  пребиваване.  И,  колеги,  обаче 

аргументите,  които  аз  чувам  в  зала,  са  веднъж  по  отношение  на 

лична  карта,  паспорт,  военна  карта,  веднъж  по  място  и  адрес  на 

пребиваване. Тоест, за мен двете хипотези за информация, която да 

се съдържа в това приложение са различни и затова, колеги, аз ще 
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подложа  отделно  на  гласуване  едната  информация  и  другата 

информация.

Продължаваме разискванията. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  като  че  ли  ще  трябва  да  се 

преповторя,  препотретя.  За  идентифицирането  на  едно  лица  са 

необходими трите му имена и ЕГН, както е предвидено конкретно в 

текста на чл.  16, ал.  2. Оттук нататък номера от системата на  ГД 

„ГРАО” ще  проверят  дали  съвпада  с  номера  му  на  лична  карта, 

военна карта и т.н.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Явно ще трябва да прочета чл. 16, 

ал. 2 във връзка с ал. 1 – „В заявлението по ал. 1 избирателят вписва 

на български език имената си по паспорт, военна карта или лична 

карта, ЕГН и постоянния си адрес в Република България и т.н.” Така 

че  предложението  ми,  госпожо  председател,  е  в  скобката  на 

приложение № 21 отгоре да бъде и „по чл. 16, ал. 1, изречение първо 

и ал. 2”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

записах и това предложение.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чухме чл. 16, ал. 1, става въпрос за адрес 

в  Република  България,  а  не  в  съответната  държава.  Поради  това 

отново твърдя, пак минаваме там, където не трябва да минаваме, не 

знам защо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  реплика, 

заповядайте за дуплика.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не  искам  да  казвам,  че 

гласоподавателите по принцип трябва да са в Република България 

всички по закон.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кой какво иска, включително и член на 

ЦИК,  няма  никакво  значение,  важно  е  какво  пише  в  Изборния 

кодекс, а Избирателният кодекс, въпреки практиката обикновено на 
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мнозинството да си тълкува когато му отърва едно, а когато не му 

отърва, нещо друго, е съвсем друга. Аз пък искам да се спазва само и 

единствено закона без дребнави сметки и интересчета.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

процедура, колега.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, мисля, че тезите 

във връзка с това отдавна са заявени, многократно са дискутирани, 

аргументите  са  излагани,  едни  и  същи  са.  Моля  да  прекратим 

дискусията и да гласуваме изборната книга.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да прекратим дискусията, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейман),  против 

– 3 (Метин Сюлейман, Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).

Предложението се приема.

Колеги,  започвам  да  подлагам  на  гласуване  постъпилите 

предложения  по  начина  на  изписване  на  приложението.  Първо  в 

посочените разпоредби да се посочи не само чл. 16, ал. 1, изречение 

1, но и да се допълни ал. 2.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против - 

няма.

Предложението се приема.

Второто  предложение,  колеги,  което  постъпи,  е  данните,  а 

именно лична карта,  паспорт,  военна карта  №,  издадена  от  на  да 

отпаднат като вписване от това заявление.
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Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 3 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова  и  Метин  Сюлейман),  против  -  12  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев).

Предложението не се приема.

И  третото  предложение,  колеги,  е  място  и  адрес  на 

пребиваване в съответната държава и пощенски код да отпадне.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова,  Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейман и  Ивайло Ивков), 

против - 10 (Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Александър  

Андреев,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Иванка  Грозева,  Камелия Нейкова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Метин Сюлейман).

Не се приема и това предложение.

Изборната книга остава така, както е докладвана.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, за да бъде редакцията както във 

всички други декларации, които преминахме, текстът да стане, че: 

„За  деклариране  на  неверни  обстоятелства”.  Това  ще  бъде  във 

всички декларации.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  тази 

информация. Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  преди  да  преминем  към 

следващата  книга,  ще  ви  помоля  да  се  върнем  на  декларациите 

приложения  18  и  19,  тъй  като  предвиждаме  случаи  при 

произвеждане  на  избори  две  в  едно.  Ако  имаме  граждани  на 

европейска държава, член на избирателна комисия или наблюдател, 

отгоре може би трябва да има в личните данни личен номер или 

удостоверение за пребиваване.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпросът, който 

колегата поставя, е съществен, надявам се го чухте. Моля, колега, 

още веднъж да го повторите.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  В  Приложения  18  и  19  сме 

предвидили  деклариране  на  обстоятелства  в  случай,  че  с 

президентските  избори  се  произвеждат  избори  за  общински 

съветници и кметове. Възможно е гражданин на държава, членка на 

Европейския съюз, да бъде член на общинска избирателна комисия 

или  наблюдател.  В  този  случай,  ако  такова  лице  декларира 

обстоятелства, в горната част на декларацията, където е ЕГН, трябва 

да  има личен номер с  наклонена черта  и където  е  документът  за 

самоличност за български гражданин, да се предвиди възможност и 

за  удостоверение  за  пребиваване.  Аз  съм  съгласна  и  с  обратната 

хипотеза, но тогава да не ги объркаме. Добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  искам  да 

поставя един въпрос. Не търся отговор, но искам да го поставя. В 

случая  ние  всъщност  изготвяме  изборни  книжа  за  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  и  ми  се  струва  малко  утежняващо, 

евентуално ако се произвежда и друг вид избор, както в конкретния 

случай. Но така сте го предложили, не правя формално предложение 

да се променя. 

Но да продължим със следващата книга, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 22 е декларация по 

чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс за гражданите, 

които гласуват извън страната, която се подава в изборния ден преди 

вписване във формуляра на избирателния списък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Коментари? Не виждам.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  23  е  заявление  за 

гласуване  с  подвижна  избирателна  кутия.  Същата  е  както  и  при 

останалите избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Коментари? Не виждам.

25



РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 24 е удостоверение, 

което издава  Централната избирателна комисия за назначаване на 

председател, секретар, член на районна избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  25  е 

удостоверението,  което  издава  ЦИК  при  назначаване  на  член  на 

секционна избирателна комисия извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 26 е удостоверение, 

което  издава  ЦИК  при  назначаване  на  секционните  избирателни 

комисии в случай, че не са назначени от РИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 27 е удостоверение, 

което  издава  районната  избирателна  комисия  при  назначаване  на 

членовете на секционните избирателни комисии.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само за момент да ви върна на 

Приложение  №  22.  Декларацията  е,  че  отговаря  на  условията  да 

избира по чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс. Не са 

ли  това  условията  отдолу?  И  други  условия,  на  които  той  да 

отговаря. Тъй като това е отделно тире: декларирам, че отговарям на 

условията да избирам по чл. 42, ал. 1. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искаш  да  кажеш  след  „Изборния 

кодекс” да има две точки?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да и отдолу да са тиретата вече. 

Освен ако не декларира нещо различно.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Първият ред, който е с тире, ще стане 

като изречение, няма да има тире. След това в края на този изрез „че 

отговарям на условията да избирам по чл. 42, ал. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс” се 

поставят две точки и тогава следват тиретата. „Декларирам, че” се 

извежда отгоре и след това тези „че” няма да ги има преди тиретата.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че  се 

обединихме  около  това.  Продължаваме  със  следващата  изборна 

книга, а бяхме стигнали до 27. Мисля, че по нея нямаме коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  28  е  заявление  за 

регистрация на българска неправителствена организация, която ще 

участва с наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката.  Както  виждате,  има  две  опции:  „Заявявам  за 

регистрация  наблюдатели в  страната”  и  „Заявявам за  регистрация 

наблюдатели извън страната”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

коментари. Не виждам желаещи да коментират.

Заповядайте, колега.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам в заявлението да отпадне 

това изречение за регистрация на наблюдатели в страната и извън 

страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Постъпи  това 

предложение.  Колеги,  аз  бих  ви  приканила  да  не  провеждаме 

обсъждане по това предложение, тъй като вече този въпрос сме го 

обсъждали  много пъти.  Чухте  предложението на  колегата  Матева 

текстът  „Заявяваме  за  регистрация  еди-колко  си  наблюдатели  в 

страната  и  заявяваме  за  регистрация  еди-колко си  наблюдатели  в 

страната да отпадне.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Росица Матева, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Севинч  Солакова,  Метин  Сюлейман,  

Камелия  Нейкова  и  Румяна  Сидерова),  против  –  8  (Емануил 

Христов, Румен Цачев, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов  и  Ивайло 

Ивков).

Не  отпада  изречението,  защото  не  постигна  необходимото 

мнозинство за отпадане.

Заповядайте за процедура.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво става със съдбата на тези книги, в 

които имаме разделяне  и не  вземане на  решение по приемане на 

текст или не? Предлагам да гласуваме тази книга отделно, както е 

предложена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, постъпи процедурно предложение да гласуваме тази 

книга така, както е предложена, отделно от другите книги, защото 

тук очевидно имаме несъгласие, нямаме консенсус.

За процедурно предложение, заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  имам  предложение  като  ще  я 

гласуваме  отделно  тази  книга,  да  я  гласуваме  в  друг  ден,  когато 

Централната избирателна комисия е в пълен състав.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  По 

същество тази процедура е процедура за отлагане, която се гласува 

първа, преди другите процедури.

Който е  съгласен  да  отложим гласуването  на  тази  изборна 

книга, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7 (Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Румен Цачев),  против – 8 

(Румяна  Сидерова,  Александър Андреев,  Росица Матева,  Камелия  

Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева  и  

Метин Сюлейман).

Предложението не получи необходимото мнозинство.

Който е съгласен да гласуваме тази изборна книга отделно, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за  –  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков и Иванка  

Грозева),  против  –  3  (Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Владимир Баханов).

Приема се тази изборна книга да се гласува отделно.
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Колеги, който е съгласен с тази изборна книга така, както е 

предложена, моля да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Емануил  Христов,  

Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов  и  Ивайло  Ивков),  

против – 7 (Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Метин 

Сюлейман).

Колеги,  нямаме  изборна  книга  Приложение  №  28  към 

настоящия момент,  ще остане за  бъдещо обсъждане.  Тоест,  не по 

същество  подкрепихме  предложението  на  колегата  Христов  да 

отложим нейното разглеждане.

Аз ви предлагам и Приложение № 29 да оставим заедно с 

Приложение  №  28,  защото  видно  от  предложения  текст,  ще 

постигнем същите резултати при гласуването. Така че този път това 

е  мое  процедурно  предложение  да  отложим  обсъждането  и 

гласуването на Приложение № 29 заедно с Приложение № 28.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за  –  10  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,  

Владимир  Пенев  и  Иванка  Грозева),  против  –  5  (Ерхан  Чаушев,  

Георги  Баханов,  Метин  Сюлейман,  Мария  Мусорлиева  и  Севинч  

Солакова).

Приема се това предложение.

Продължаваме със следващата изборна книга.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  30  е  искане  от 

Министерството  на  външните  работи  за  регистрация  на 

международни наблюдатели.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 31 е входящ регистър 

на  заявени  наблюдатели  от  българска  неправителствена 
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организация.  Аз  ви  предлагам  като  ще  отлагаме  за  българските 

неправителствени организации, да отложим и книги 31 и 32, едното 

е регистъра, другото е публичния регистър, тъй като те са обвързани 

като съдържание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за  –  12  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Румен Цачев,  Ивилина Алексиева,  Маргарита Златарева,  

Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев и Ивайло Ивков),  против – 4 

(Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Метин  

Сюлейман)..

Предложението се приема, отлагаме тези изборни книги.

Продължаваме с Приложение № 33.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да отложим и Приложение № 

33. Все едно че сме направили гласуването за три книги наведнъж – 

регистрите  и  удостоверението  за  наблюдатели   от  българска 

неправителствена организация. Да го впишем направо, ако нямате 

нищо против. Аз бих го подложила така на гласуване, защото има 

изричен текст в закона, който казва, че наблюдателят може да влиза 

навсякъде  и  няма  значение  за  къде  е  гласуван,  така  че  това 

удостоверение трябва да е в този вид, който сега е предложен. Да 

гласуваме, но ако не приемете, да остане в онзи пакет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари  за 

Приложение № 33?

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  предлагам  това 

удостоверение заедно с Приложение № 34 също да бъде отложено, 

защото този въпрос за разделянето на наблюдателите в чужбина и в 

България  не  сме  го  решили  окончателно,  а  тези  документи  са 

свързани. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  34  е  за 

международните наблюдатели, не е за вътрешните.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  обратно 

процедурно  предложение,  защото  Приложение  №  34  е  за 

международни  наблюдатели.  Колегата  Златарева  до  мен  казва,  че 

предложението, което прави, е само по отношение на Приложение 

№ 33.

Който  е  съгласен  и  Приложение  №  33  да  бъде  отложено 

приемането му, моля да гласува.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за  –  10  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева,  Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  Златарева,  

Владимир Пенев и Ивайло Ивков),  против – 5  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Метин  

Сюлейман).

 Приехме и това предложение.

Продължаваме с Приложение № 34.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 34 е удостоверение за 

международен наблюдател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Очевидно  няма 

коментари и по това приложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 35 е удостоверение за 

регистрация на социологическите агенции.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Няма предложения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 36 е  удостоверение 

на анкетьора.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Не  виждам 

предложения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 37 е входящ регистър 

на агенциите, които ще извършват социологически проучвания.

Приложение  №  38  е  регистърът  за  публикуване  на  тези 

агенции.

Тези приложения са елементарни, стандартни.

Приложение № 39 е заявление за регистрация на застъпници 

на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на 
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републиката.  За  ексел  формата  е  поправено,  така  трябва  да  бъде. 

Списъкът  се  представя  задължително  на  носител  в  ексел  формат. 

Става дума, че структурираният вид списък не е на ексел формат и 

тук  е  включено  допълнително  пояснение.  Има  и  на  други  места, 

където ще има приложение списък в структуриран вид, той също ще 

бъде в ексел формат.

Приложение  №  40  е  заявлението  за  регистрация  на 

застъпници на кандидатска лист за секциите извън страната.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Няма спор.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 41 е регистрация на 

заместващи застъпници. Тя е идентична с другата.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  А  не  може  ли  да  ги 

обединим?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, защото заради Изборния кодекс 

сме го направили това. Но по този начин и по-лесно се проследява 

дали отговарят на изискванията броят им да не е повече от секциите.

Приложение  №  42  е  също  за  регистрация  на  заместващи 

застъпници, но извън страната. 

Приложение № 43 е входящият регистър за регистрация на 

застъпниците извън страната. Те отговарят изцяло на регистрите за 

народни представители, в тях няма нищо ново.

Приложение № 44 е входящият регистър за регистрация на 

заместващи застъпници.

Приложение № 45 е застъпници за президент за публикуване.

Приложение № 46 са регистрите, които се публикуват.

Приложения № 47 и 48 са удостоверения, по които нямаме 

спорове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме  ли 

коментари по приложения № 43 до 48 включително?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 49 е заявлението за 

регистрация  на  партия  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент. Нищо различно, освен че тук в т. 5 има ексел. Ще 

остане екселът и ще се махне точката и запетаята, които ще дойдат 
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след  думата  ексел.  Ние  имаме  решение  за  структурирания  вид, 

мисля, че то касае и тези избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме нататък.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  50  е  списъкът  на 

избирателите,  подкрепящи  регистрация  на  партия  и  коалиция  за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент. Виждате, че тук 

сме  разшифровали  собствено,  бащино  и  фамилно  име,  както 

направихме във всички предшестващи документи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ИВАЙЛО ИВКОВ:   Аз  предлагам  някак  си  да  стане  ясно, 

понеже с тези списъци има доста проблеми, на всяка страница да се 

повтаря „списък на избирателите,  подкрепящи съответната  партия 

или коалиция”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: То е така.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Единственото, което отпада от тази 

книга, са текстовете в италик, без текста „всеки избирател може да 

участва”,  той  остава.  Ситните  пояснителни  текстове  може  да  ги 

няма. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  предлагам  първия  ред  под 

таблицата да отпадне.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:   Излишен  е  първият  ред.  Първият 

абзац от поясненията под таблицата отпада, добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други корекции? Няма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  51  е  заявление  за 

регистрация  на  коалиция  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.  Тук  също  текстът  е  общ  от  изборите  за  народни 

представители,  тъй  като  тези  правила  са  общи  за  всички  видове 

избори, за регистрациите в ЦИК. В пояснителния текст отзад на т. 6 

също има ексел. Махаме точката и запетаята, махаме въпросителната 

и слагаме точка и запетая след ексел. Само че стане освен това на 

латиница. Нали знаете, че имахме различни практики? Тук имаме и 
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обнародване на указа за  много неща, обнародването като начална 

дата и контролна дата.  Извинявам се, тук е решение на Народното 

събрание за насрочване и то подлежи на обнародване в „Държавен 

вестник”. 

Приложение  №  52а  е  публичен  електронен  регистър  на 

партиите  и  коалициите,  регистрирани  за  участие  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката.  Това е  книга,  която е 

предложена от колегата Цачев и ние възприехме, че е хубаво да я 

имаме в този вид. После ще допълваме други спорни книжа за други 

видове избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Няма 

коментари по тази книга.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Приложение № 52 е  регистърът  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Колона 2, както виждате, има текстове в жълто. Тези текстове ще се 

отпечатат,  те  са  пояснителни  за  нас,  които  сме  дежурни  долу  в 

регистъра, за да знаем каква книга трябва да очакваме да се прилага 

към документите и  по-лесно да  вършим контролната  работа.  А и 

тези, които се регистрират, още веднъж виждат какво им трябва.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам възражения.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Приложение  № 53  е  регистърът  за 

коалициите.  По същия начин има пояснителен тест,  за  да се знае 

какво трябва да представи регистриращата се коалиция.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  В тази връзка в Приложение № 

53 точките 5.1., 5.2, те би следвало да са 4, ако ги броя правилно, не 

са 5. Приложените документи  нали ще се отпечатват. Пет от кое?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е в първа графа. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Четири трябва да бъде.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  е  Приложение  №  53,  а  Вие 

гледате Приложение № 54.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, разбрах.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме нататък.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложения  №  54  и  №  55  са 

удостоверенията за регистрация съответно на партия или коалиция. 

Няма нищо ново. Това са документи, с които работихме вече два 

пъти.

Приложение № 56а е заявление от коалиция за заличаване на 

регистрацията,  тъй  като  в  този  кодекс  имаме  изрични  такива 

текстове. Затова сме създали тази книга.

Приложение № 56 е заявление от коалицията за промяна в 

състава  й  или  в  наименованието  на  коалицията,  за  да  не  са  две 

различни заявления.

Приложение № 57 е удостоверение за промяна в състава или 

наименованието на коалицията.  Защото може да бъде необходимо 

това удостоверение.

Приложение № 58а е заявление от инициативен комитет за 

заличаване  на  регистрацията.  Също  е  ново  изискване  на  този 

Изборен кодекс. Със синьото ние с колегата Грозева сме добавили 

този текст.  Мисля,  че той няма проблеми.  И колегата  Цачев го е 

възприел, защото той създаде тази книга, а ние я допълнихме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

предложения или коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  58  е  заявление  от 

инициативен  комитет  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.

Приложение № 59 е  декларация на инициативния комитет. 

Няма  нищо  различно  от  изборите  за  народни  представители  с 

изключение на това, че е пред нас.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Нека да стане „декларира, че” и 

тогава да се сложат двете точки.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Както и отбележи, че „Известно ми е, че 

за невярно деклариране” да придобие текстът,  който гласувахме – 

„Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  обстоятелства”  и 

продължава нататък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? Не виждам.

35



РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 60 е декларация по 

чл.  153  от  Изборния  кодекс,  която  е:  „Декларирам,  че  няма  да 

обработвам и да представям личните данни на включените в списъка 

за подкрепа на …. за други цели освен за представените в Изборния 

кодекс”.  Това е декларацията,  която дава членът на инициативния 

комитет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Няма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  61  е  регистър  на 

инициативните комитети. Кой ще бъде при нас.

Приложение № 62 е за публикуване. Те са идентични вече с 

обсъдените книги. Имаме пояснителни текстове, които трябва да си 

останат.  Като  облекчаваме  избирателите,  да  облекчим  и  нашата 

работа.

Приложение  №  63  е  удостоверението  за  регистриране  на 

инициативен комитет.

Приложение № 64 е предложението на партия и коалиция.

Приложение  №  65  е  предложението  на  инициативния 

комитет  за  регистрация  на  независим  кандидат.  Долу  в 

пояснителния текст, в т. 1 текстът ексел формат остава, след него се 

пише  точка  и  запетая  и  отпадат  въпросителните.  И  тук  сме 

добавили,  че всеки от кандидатите подава декларациите,  които са 

описани вътре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма коментари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  66  е  заявление  от 

кандидат,  че  е  съгласен  да  бъде  регистриран  като  кандидат  за 

президент, вицепрезидент на Република България от името на и долу 

е  написано,  че  на  празния  ред  трябва  да  се  опише  партията, 

коалицията или инициативния комитет.

Приложение № 67 е декларацията по чл. 318, ал. 1, т. 3 и § 3, 

т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Това е, че 

кандидатът отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от 

Конституцията на Република България. Не сме описали кои точно са 
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условията,  защото  един  президент  трябва  поне  това  да  може  да 

разбере.

Приложение № 68 е другата декларация, която се подава пак 

от  кандидатите  по  чл.  318,  ал.  1,  т.  4  във  връзка  с  чл.  317,  че 

кандидатурата им е предложена за регистрация само от една партия 

или коалиция и че са съгласни данните им да бъдат обработвани.

Приложение № 69 е списъкът на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на независим кандидат за президент и вицепрезидент 

на републиката. Виждате, че и тук в таблицата сме писали подробно: 

собствено,  бащино  и  фамилно  име  на  избирателя.  Тук  трябва 

задължително  да  бъде  „на  избирателя”,  тъй  като  само  избирател 

може да издига кандидатура. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпроси? Няма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложения  №  70  и  №  71  са 

регистрите  на  кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент  и 

регистърът за публикуване.

Приложение № 72 е списъкът за допълнително вписване на 

придружители,  общият списък,  какъвто се прави и досега,  само е 

сменено за кои видове избори става дума.

Приложение  №  73а  е  ново  предложена  изборна  книга  за 

предаване и приемане на избирателен списък. Сигурно сме я били 

прескочили предния път в лечебно и здравно заведение. Тази книга 

се налага, тъй като знаете, че избирателните списъци се изготвят от 

ръководителите, а не от администрациите и те трябва да ги предадат 

на съответната секция.

Приложение  № 73  е  общата  изборна  книга  за  приемане  и 

предаване  на  избирателния  списък  на  общите  секции  от 

администрацията и комисиите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли  тук 

някакви коментари? Не виждам. Продължаваме нататък.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  74  е  формуляр  на 

списък  за  приемане  и  предаване  на  секционната  избирателна 

комисия за гласуване извън страната. Тази изборна книга се налага, 
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защото ръководителите на ДКП-та предават изборните книжа или 

упълномощени от тях лица.

Приложение № 75 е  протокол за  предаване и приемане на 

изборни книжа и материали. Тук забелязвам според мен техническа 

грешка  в  т.  3  –  „Непрозрачна  кутия за  разписките  от  машинното 

гласуване, ако се произвежда такова”. Ама след това пише, че не се 

произвежда.  Аз  ви  предлагам  този  обяснителен  текст  да  бъде  в 

италик, за да е по-ясно.

Приложение  №  76  е  протокол  за  предаване  и  приемане 

изборни книжа и материали на ЦИК. Само че тук в т. 10 има образци 

на  декларации,  ама  те  не  са  нужни  в  подвижната  избирателна 

комисия. Тук нито инвалиди ще гласуват допълнително, никой не 

може да гласува допълнително и да се вписва в избирателния списък 

на тази секция. Точка 10 трябва да отпадне. Колеги, помислете го. 

Ако нямате нищо против, все пак в италик да напишем за кои лица 

се  отнася  тази  декларация.  Да  напишем:  „За  лицата,  обслужващи 

подвижната избирателна кутия и охраната на помещението й”. Тук 

да  бъде  малко  по-общо,  а  в  самите  решения  ще  им  обясняваме. 

Защото ние ще приравним според мен в нашето решение и шофьора 

към тези лица, тъй като именно този човек цял ден ще разхожда и 

може да се появи ситуация, а може и да не се появи. Но знаете, че 

някъде  в  Монтана  или  Враца  имаше едни подвижни избирателни 

кутии с много лица и там едва успяха да приключат гласуването. 

Значи само с това допълнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  За  да  стане  по-ясно,  аз 

подкрепям. Колеги? Не възразявате.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  77  е  протокол  за 

приемане и предаване на книжа и материали на ЦИК за гласуване 

извън страната.  Това е  отделна книга,  защото тук се  подписва от 

ръководителите на ДКП-та или упълномощени лица, за българското 

знаме, тъй като тези материали се предават от капитаните. На РИК 

се  предава  на  капитана,  това  е  Приложение  №  78,  след  което 
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капитанът  предава  на  секционната  избирателна  комисия 

Приложение № 79.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Навсякъде  има  три  фигури,  които 

подписват.  Стандартите  по  чл.  215  са  представител  на 

администрацията,  председател,  ако  го  няма,  зам.председател  на 

СИК. Това е текстът на закона. Съответно член на РИК. Протокол № 

79  е  за  плавателните  съдове.  А  какво  е  по-различно  на  №  77, 

председателят на СИК, секретарят на СИК, това е по същия начин. 

Това е  за  гласуване извън страната,  за  да няма еднолично,  затова 

подписват две лица. Подписват се от една страна председателят и 

секретарят на СИК и представителя на държавата, от друга.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че 

това, което казах, не беше разбрано. Ясен е текстът на закона, че ако 

председателят отсъства, то тогава заместник-председател подписва. 

Но в определени изборни книги предлагаме да пише: „Председател 

на  СИК”,  в  скоби  „заместник-председател”,  докато  тук  не 

предлагаме  такъв  текст.  Това  беше  чисто  техническото  ми 

предложение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  обаче  считам,  че  трябва  да  се 

остави в скоби „зам.председател” и в № 77 и в № 79, защото особено 

в  №  77  си  представете  секциите,  които  се  намират  по  целите 

Съединени  щати  или  в  Австралия,  там  не  могат  двама  души  да 

отидат  в  посолството,  за  да  вземат  книжата.  И  за  списъка,  и  за 

материалите е едно и също.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  допълним  в 

скоби  и  „зам.председател”  и  в  тази  изборна  книга,  както  е  в 

предходна  изборна  книга.  Колеги,  уеднаквяваме  това  изписване 

отдолу във всички изборни книги.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  80  е  протокол  за 

нараняване на печата на секцията.

Приложение № 81 е протокол за предаване на сгрешен, тук 

искам  да  ви  обърна  внимание,  че  става  дума  за  „сгрешени 

формуляри”,  само в множествено число,  защото този протокол се 
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съставя само в случаите, когато и двата формуляра са сгрешени и 

СИК отива да си вземе нов формуляр, за да си състави протокола. 

Когато е   сгрешен само единият формуляр,  а вторият е  попълнен 

правилно,  връщането  става  при  предаване  на  изборните  книжа  и 

материали  и  не  се  съставя  отделен  протокол.  Изрично  в 

Методическите  указания  и  в  специалното  решение  какво  влиза  в 

различните пликове и в торбата се описва на кое място се поставя 

този протокол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

пояснението. Колеги, коментари? Не виждам. Продължаваме.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  82  е  протокол  за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК или 

подвижна СИК за съхранение в общинската администрация, т.е. на 

комисията по чл. 287, ал. 7, назначена от кмета.

Приложение  № 83 е  списък  на  лицата,  получили копие от 

подписания  протокол  било  на  секционната,  било  на  районната 

избирателна  комисия.  Никакъв  смисъл  няма да  има  два  различни 

формуляра, тази книга е достатъчна.

Приложение № 84 е  протокол за  приемане и предаване  на 

изборни книжа и материали от РИК на ЦИК. И тук няма нищо ново.

И  сега  вече  тук  в  протоколите,  то  е  общ  принцип,  като 

приемем за единия, ще рефлектира и върху останалите.

Най-напред  е  № 85-ПВР-хм.  В  част  втора,  т.  9,  колонката 

недействителни гласове. Аз виждам текста, може ли обаче да кажа 

нещо?  Празните  разписки  ние  не  ги  броим,  те  си  стоят  и  тази 

непрозрачна  кутия  ние  не  я  отваряме,  не  ние,  секционните 

избирателни комисии. И законът не предвижда. Не може да описват 

нещо, което не са длъжни да броят. Чак т. 9, която е разпределение 

на гласовете, текстът в жълто, който е под колонката действителни 

гласове, но е пояснителен към колонката недействителни гласове и 

то към последния ред, който сега гласи така: „Празни бюлетини или 

бюлетини, с които е гласувано за повече от една листа”. И тъй като 

трябва  да  се  опишат  и  недействителните  гласове  при  машинното 
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гласуване,  затова  е  предложен  пояснителния  текст  в  средната 

колонка, втората колонка от ляво на дясно.

В  тази  изборна  книга,  последния  ред,  т.  9,  графа 

„Недействителни  гласове”  променяме  редакцията  като  пишем: 

„Празни бюлетини (хартиени и от машинното гласуване)”. В графа 

„Недействителни  гласове”,  т.  10  текстът  звучи  така:  „Празни 

бюлетини (хартиени и от машинното гласуване), бюлетини, с които 

е гласувано за повече от една листа или вотът на избирателя не може 

да се определи еднозначно”. Не може в колона действителни гласове 

да пишем обяснение за недействителните гласове. Нека така да си 

остане. Защото горе са разбити само по кандидатски листи. В колона 

4 остава текстът с думи, а под него отново има разбиване с думи и с 

цифри. Но не можем да смесваме действителни и недействителни 

гласове.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Предлагам  да  падне  разделителната 

линия.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В тази колона отгоре са разпределени 

действителните и недействителните гласове.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, не са разделени.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това може да стане, ако чертите се 

запазят.  Ако  не  се  запазят  чертите,  няма  как  да  стане.  Не  съм 

съгласна да няма изобщо черти,  чертите си остават до долу, но в 

първата  колона  под  наименованието  на  партиите  и  коалициите 

вписваме текста,  а в четвъртата колона вписваме с  думи и цифри 

установените бройки. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли 

се около това?  Текстът си го изяснихме.  Правим същия стандарт, 

който и досега. Добре.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тъй като променихме наименованието при 

машинното гласуване и специално при празните разписки, да бъдат 

празни бюлетини по същия начин, тогава в т. 7 последната хипотеза 

на недействителните гласове трябва да променим и наименованието. 
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Аз се опасявам, че все пак някъде ще остане „разписки”, на друго 

място ще ги наричаме „бюлетини”. Това трябва да го съобразяваме 

за в бъдеще и в нашите решения, които касаят машинното гласуване. 

Ще  стане  така,  че  от  една  изборна  книга  ще  предпоставим  едно 

наименование  за  в  бъдеще  в  абсолютно  всички  случаи,  където 

използваме  „празна  бюлетина”  или  „празна  разписка”  при 

разширено  гласуване.  Поне  аз  в  т.  7  мисля,  че  трябва  да  го 

уеднаквим. Предлагам да го обсъдим и предлагам там да си бъде 

„празни разписки”, но информацията ще бъде взета не от броенето, а 

всъщност  ще  бъде  взета  от  протокола,  който  накрая  машината 

изкарва с цялостното гласуване, по разбивки и т.н.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  подкрепям  колегата  Грозева, 

разписката  не  е  бюлетина,  тя  е  информация  за  самия  избирател. 

Бюлетината е това,  което е засечено в машината и е отчетено,  че 

един човек е пуснал празен глас. Не може да включваме, напротив с 

включването  на  думата  „разписка”  ние  излизаме  извън  закона. 

Разписката не е глас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  променяме  ли? 

Струва ми се, че по-голямата част от колегите са за това. Уточнихме 

го. Следващите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 85-х, което е само с 

гласуване.  Точка  9  става  както  в  хм,  само  че  там  няма  в  скоби. 

Текстът  в  т.  9  става:  „Празни  бюлетини,  бюлетини,  с  които  е 

гласувано за повече от една листа, както и бюлетините, в които не 

може да се установи еднозначно вота на избирателя”. Контролата, 

както е предложена и както беше в хм без буква „а” и сигурно има 

такава  редакция  в  края  на  протокола,  където  са  описани 

протоколите, контролата по т. 6 отдолу е без буква „а”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам възражения 

срещу това. Отиваме нататък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 85ч става като № 85х, 

промените са такива като в № 85х.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  и  тук 

възражения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 86, това са една група 

протоколи, които са на РИК-овете. Там по същия начин в протокол 

86хм, в т. 6 имаме допълнителна контрола съгласно днешния пакет, 

а  в  т.  9,  колона  „недействителни  гласове”  по  същия  начин  се 

формулира текстът за  недействителните гласове,  както в № 85хм. 

Ще  бъде  сумата  от  числата  от  последния  ред.  В  т.  9,  графа 

недействителни гласове. 

В протокола № 86хм т. 9, графа „Недействителни гласове”, 

последния  ред  пишем:  „Сумата  на  числата  по  т.  9,  графа 

„Недействителни гласове”, последния ред от протоколите на СИК”.

Протокол № 86х е с новите контроли, както са изписани. По 

същия  начин  се  редактира  и  сумата  от  числата.  Идентична  е  и 

добавката  в  №  86х  –  в  т.  9,  графа  „Недействителни  гласове”, 

последния ред се  изписва:  „Сумата от  числата  от  протоколите на 

СИК в т. 9, графа „Недействителни гласове”, последния ред”.

И мисля, че приключихме с протоколите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Минаваме към № 87.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приложение  №  87  и  №  88  са 

удостоверенията. Според мен няма какво да променяме.

Приложение  № 89а  това  е  бюлетината  за  гласуване  извън 

страната  за  президент  и  вицепрезидент.  Тъй като  тук  има  такава 

бюлетина, има и за извън страната.

Приложение  №  89  е  бюлетината  за  гласуване  в  страната. 

Единствената разлика по двете бюлетини по същество е, че на тези 

за страната пише района, а на тези за извън страната отгоре пише 

„Бюлетина за гласуване извън страната”.

Приложение № 90 – колегата е предложил един кочан, който 

е по-подробен и добре разписан като изборна книга. Направо да си 

го приемем в този вид, много си е хубав.

Приложение № 91 е  протокол за  приемане и предаване  на 

торбите със списъците за гласуване и другите книжа и материали от 
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СИК извън страната на ръководителите на ДКП. С този протокол 

вече е работено като съдържание.

Приложение № 92 е предложена нова изборна книга, това е 

уведомлението  за  промяна  на  оправомощените  представители  на 

партиите  и  коалициите  или  други  промени   в  уставите  или 

решенията,  свързани  с  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Знаете, че и за другите избори имаме такива книги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари  тук?  Не  виждам.  С  това  прегледахме  предложените 

изборни  книги  и  сега  ще  ви  предложа предложените  с  вътрешна 

номерация от 1 до 92 изборни книги без Приложения № 28, 29, 31, 

32 и 33 да ги утвърдим днес, а другите на следващо заседание.

Който е съгласен с така предложените ни изборни книги без 

Приложения № 28, 29, 31, 32 и 33, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна Сидерова,), против 

– няма (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Метин Сюлейман).

 Посочените изборни книги са приети.

Заповядайте за отрицателен вот.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против” книга № 21, а именно 

задължението,  което  създаваме  на  българските  граждани 

избиратели, да попълват настоящ адрес, пощенски код в държавата, 

в  която  пребивават.  Това  изискване  излиза  извън  нормите  на 

Изборния кодекс и мисля, че си превишаваме властта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, давам почивка. Ще продължим днешното заседание в 

14,30 ч.

(След почивката.)

44



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 11 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

Проект на решение относно пасивното избирателно право 

на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове.

Докладчик е колегата Златарева. Заповядайте, колега.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  на  работна 

група по изготвяне на принципните решения беше решено да има 

решение за пасивно избирателно право и ми беше възложено да го 

напиша. Според мен съществува разлика между пасивното и активно 

избирателно право и било по-добър подход този, който е възприет 

към  този  момент,  да  се  напише  отделно  решение  за  пасивното 

избирателно  право  и  отделно  решение  за  активното  избирателно 

право.  Защо?  Защото  там,  обяснявайки  какво  е  уседналост,  може 

критериите да са еднакви, но когато става дума за гласоподаватели, 

те могат след изтичане на 6-месечния срок да гласуват по предишна 

адресна регистрация, това е едната разлика, т.е. нещо друго трябва 

да  се  обясни  и,  второ,  постоянно  живеещите  граждани  на 

Европейския съюз  у нас имат право да се кандидатират за общински 

съветници,  но  не  и  за  кметове,  докато  постоянно  живеещите 

граждани у нас от Европейския съюз  имат право да гласуват и за 

общински съветници, и за кметове. Това са двете основни разлики и 

може би по тази причина законодателят е поставил в отделни норми, 

в  отделни  разпоредби  обяснението  за  уседналост  при  активно 

избирателно  право  и  обяснението  за  уседналост  при  пасивно 

избирателно право. Освен това двете категории са разделени също в 

отделни разпоредби -  чл. 376 и 377. 

Поради  тази  причина  считам,  че  решението,  което  днес 

получих от госпожа Сидерова, която събира двете и предлага да се 

напише принципно решение едновременно за пасивно и за активно 

избирателно право не е по-добрия подход. Затова ви предлагам този 

проект, който съм написала за пасивното избирателно право.
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Аз  първо  обяснявам  какво  е  правото  да  бъде  избиран  за 

общински  съветник  и  за  кмет  български  гражданин  и  след  това 

обяснявам  правото  да  бъде  избиран  за  общински  съветник 

гражданин  на  държава-членка  на  Европейския  съюз.  Защото  има 

различия. А във втория член, в който обяснявам именно правото да 

бъде избиран небългарски гражданин на друга държава, членка на 

Европейския  съюз,  пък  дообяснявам  какво  е  статут  на 

продължително  и  постоянно  пребиваване,  какво  е  статут  за 

уседналост и какво е статут за него на адрес на пребиваване, нещо, 

което за този вид граждани трябва да се дообясни. 

Във втората част на решението съм обяснила за правилата за 

градове с районно деление, където не е необходимо кандидатът да 

има  постоянен и настоящ адрес в самия район, а общо в града, както 

говорихме  на  групата.  И  накрая  тези  забрани  по  чл.  4  могат  да 

останат за решението за регистрации на партии, могат да се включат 

и тук. Това е проектът ми.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  преди  да  започнем  да  разглеждаме  проектът  на 

решение  по  същество,  виждам,  че  има  и  още  един  проект  за 

решение.  Аз моля автора на другия проект да поясни дали прави 

алтернативно или допълнително предложение за решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът изобщо не е алтернативен, 

защото той е  хванал съвсем друга част от пасивното и активното 

избирателно право, само една от предпоставките, а именно лицето да 

е  живяло не  по-малко от последните 6 месеца преди изборите на 

територията  на  населеното  място.  И  съм  се  опитала  да  обясня 

именно  това  понятие  и  с  понятието  „населено  място”  и  какво 

означава това за отделните видове избори. Така както го е написала 

колегата, то е само за правото. И двете решения според мен нито се 

изключват, нито се блъскат, нито е задължително да се съчетаят в 

едно.

И ще ви кажа сега какво имам предвид. Колегата в своето 

решение, когато казва, че лицето трябва да е живяло най-малко през 
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последните  6  месеца  в  съответното  населено  място,  по  същество 

само преповтаря текстовете на закона, а именно на чл. 397, § 1, т. 5. 

Те касаят именно тази уседналост. А когато аз обяснявам за какво 

става  дума  с  по-достъпни  до  обикновения  избирател  изрази,  съм 

разширила обяснението на понятието. Не съм пренесла механично 

този текст, а съм казала, че кандидатите трябва да имат регистрация 

по  постоянен  и  настоящ  адрес  на  територията  на  Република 

България,  т.е.  превела съм текста  на закона и поне едната от тях 

трябва да е в населено място на територията на общината,  когато 

става дума за общински съветници, на територията на кметството, 

когато  става  дума  за  кандидати  за  кметове  на  кметства,  на 

територията на общината и кандидатите за кметове също попадат. Те 

са  двете  категории,  които  в  по-широка  територия  могат  да  имат 

регистрация.  А що се касае за  кметовете на райони,  че адресната 

регистрация може да бъде на територията на населено място, която 

влиза в границите на района, или на части от населено място, които 

попадат в границите на този район. Имала съм предвид градовете с 

районно  деление  София,  Варна  и  Пловдив  и  съм  дала  тези 

формулировки.

Не виждам нищо лошо да приемем и разсъждаваме по това 

решение,  а  след  това  да  приемем  другото  или,  ако  преценим,  да 

направим работна група и да разсъждаваме върху двете решения и 

да  преценим  какво  правим.  Но  смисълът,  който  и  Таня  Цанева 

искаше,  е  да  поясним  конкретно,  ясно  особено  за  градовете  са 

районно  деление  какво  означава.  Защото  знаете,  че  имаше  стари 

изборни практики, които смятаха, че ако имаш адрес където и да е  в 

общината,  можеш  да  се  кандидатираш  за  кмет  на  което  и  да  е 

кметство,  без  да  имаш  там  адрес.  Поради  тази  причина  аз  съм 

разширила и по-подробно обяснила тези постановки от закона, така 

да се каже методически. Нищо не променя това, което е в решението 

на колегата Златарева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега.  Сега 

ще дам думата на колегата Златарева. Аз поставям този въпрос за 
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моя яснота и за яснота на членовете на ЦИК, защото се запознах, тъй 

като беше качено в мрежата от миналото заседание, се запознах с 

проекта на решение на колегата Златарева,  а  Вашият проект идва 

днес и не съм успяла да го прочета. А виждам в относно проектът на 

колегата Златарева е относно пасивното избирателно право, което е 

общо понятие с всички изисквания, а онова, което Вие сте написали 

в относно,  е както за пасивното, така и за  активното избирателно 

право.  И  единствено  по  повод  изискването  да  са  живели  през 

последните 6 месеца в съответното населено място, затова поставих 

този  въпрос да  стане ясно  и  на  колегите,  и  за  протокола каква  е 

разликата.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Реплика към госпожа Сидерова. 

Първо,  не  случайно  започнах  с  това  дълго  изложение  защо  е 

необходимо  пасивното  право  да  се  постави  в  едно  решение, 

активното  в  друго.  Двете  решения  не  могат  да  съществуват 

успоредно, защото във второто решение, на госпожа Сидерова, има 

и  пасивно,  има  и  активно  избирателно  право.  Би  било  коректно 

моето решение, поставено във вторник в мрежата, би било коректно 

госпожа  Сидерова  да  ме  извика  и  да  разширим  обяснението  на 

градовете с районно деление в моето решение, а не тя да започва да 

си пише свое решение,  след като поне четири пъти съм я питала 

дали ми е прочела решението, има ли корекции. Госпожа Грозева 

прочете  решението,  направи  една корекция  и тя  влезе  в  него.  Не 

мога да разбера смисъла на това надпреварване да пишем решения, 

след като в понеделник поне половината от тези, които са в залата, 

знаят, че се реши да се пише решение за пасивно избирателно право. 

Госпожа Сидерова ми го възложи на мен и защо сега тя пише също 

по този въпрос, макар и по другия въпрос. Това не мога да разбера. 

Най-лесно би било това решение, което от вторник виси в мрежата, 

да се обсъди със Сидерова и тя като иска да направи разширение, да 

го направим в това решение. Категорична съм в това. 
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И ви моля за друг път да не принуждавате изразходване на 

безсмислена  интелектуална  енергия,  всеки  да  пише  едно  и  също, 

защото е глупаво. И смятам, че е дори недостойно.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Съжалявам,  но ми се  налага  лично 

обяснение.  Госпожа  Златарева  предложи  решението  във  вторник. 

Във вторник аз имах доклад по повече от 50 преписки за двойно 

гласуване.  Мисля,  че  е  некоректно  да  смятате,  че  е  физически 

възможно  да  прегледам  това  решение.  И  нищо  лошо  не  съм 

направила.  В  същия този вторник аз  имах за  доклад и  изборните 

книжа и работихме с колегата Цачев, за да могат те да влязат в зала. 

Освен това решението Ви стои от вторник в мрежата, не стои кой 

знае  от  кога.  Случва  се  човек  да  не  може  да  го  види.  И  не  е 

некоректно,  защото това е друга част от избирателното право и е 

разширение  на  обяснението.  Няма  никаква  пречка  да  направим 

работна  група и  да  обсъдим дали ще влезе  във  Вашето  решение, 

нямам нищо против, нямам нищо против да ги разделим, но ми е 

твърде  неприятно да  се  твърди,  че  съм некоректна.  Колега,  аз  не 

казвам,  че ме карат да  правим интелектуални упражнения,  когато 

пиша множество неща. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  А  защо  си  написала  и  ти 

решение?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Защото  съм  се  сетила  и  съм 

погледнала, и според мен не можеш да кажеш на човека само това, 

което  е  казано  в  закона.  Защото  съм  прегледала  2500  нередовни 

гласувания, видяла съм тенденцията, която върви в избори, в които 

има уседналост и хората не я разбират и не я спазват не нарочно 

даже. Прочела съм тези повече от 50 писма от районни управления, 

областни дирекции на МВР, районни прокуратури и други, свързани 

с това гласуване, когато няма уседналост, нарушението на Изборния 

кодекс,  което  апропо  представлява  нарушение.  Мислейки  по 

въпроса,  съм  се  сетила  снощи,  защото  снощи  ми  се  освободи 

съзнанието  от  другите  задачи,  които  бяха  пред  мен,  трябваше  да 

редактирам и да се изпратят писмата, съм се сетила, че в изборите за 
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общински съветници и кметове за гласуването по настоящ адрес е 

много  фатално,  защото  избирателно  право  по  настоящ  адрес  в 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  възникват  само  след 

вписване  в  избирателния  списък.  Иначе  лицата  ще  се  окажат  в 

ситуация на  извършено престъпление по чл.  168 от  Наказателния 

кодекс и затова са ми дошли по-късно снощи тези мисли. Защото до 

тогава съм имала задължението по други задачи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега,  за 

процедурно предложение.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, предлагам, може да не е 

процедурно, комисията сега да реши дали ще има отделно решение 

за пасивното право и отделно за активното избирателно право или 

ще се съберат в едно решение. Предлагам това да се реши към този 

момент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  втора  процедура, 

заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  предлагам  да  отложим  в 

момента  обсъждането  и  на  двата  предложени  проекта,  за  да  се 

събере работна група, ако желаят да участват и повече колеги в тази 

работна група, да се обсъди и да ни се предложи вариант – или на 

две  решения,  или  на  едно,  според  вижданията  на  цялата  работна 

група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други процедури? Няма.

Позволете  ми  като  председател,  преди  да  предложа  на 

гласуване постъпилите процедурни предложения, да започна с това. 

Колеги,  изискванията  относно  упражняването  на  пасивното 

избирателно  право,  също  така  и  на  активното  по  повод 

предстоящите избори е важен въпрос и нашето решение трябва да 

бъде много прецизно. Молбата ми е да не се изражда тази дискусия в 

някакъв друг тип дебат. Хубаво е сериозно да помислим върху тези 

въпроси. Аз казвам, че съм се запознала с единия проект на решение, 

с другия проект на решение не съм се запознала. Няма лошо, а и 
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нашият  правилник  ни  позволява  ние  да  имаме  алтернативни 

предложения за решение на един и същи въпрос. Тук обаче стана 

ясно, че не са алтернативни, че има предложение едното решение да 

се  приеме,  след  това  да  се  приеме  и  другото.  Решението  по 

процедурното предложение, което колегата Златарева предлага, това 

е хубав принципен въпрос, но лично аз не се чувствам подготвена, 

след като съм запозната с единия проект на решение, а с другия не, 

не бих могла лично да формирам становище дали е необходимо едно 

или  две  решения.  Затова  и  казвам,  че  аз  ще  подкрепя  второто 

процедурно предложение.

Колеги, има ли други процедури? Няма.

Първото  процедурно  предложение,  което  трябва  да  се 

гласува, е процедура по отлагане. Който е съгласен на основание на 

нашия правилник да  отложим разглеждането  на  въпроса,  моля да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 7  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Румяна Сидерова),  против – 7  (Емануил Христов, Румен 

Цачев, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

Метин Сюлейман и Георги Баханов).

 Колеги, продължаваме, предложението не се приема.

Заповядайте за отрицателен вот.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  на  7 

април в тази насока аз бях гласувал съобщение. Днес сме 23 април. 

Тогава това съобщение бе разпределено с идеята да има сформирана 

работна  група,  да  има  изрично  решение  в  тази  насока  както  за 

активното,  така и за  пасивното избирателно право. Оттук нататък 

каквото и решение да приемем, то ще е след дъжд качулка с оглед 

тези 6 месеца уседналост. След като няма какво да бързаме, няма 

проблем да го отложим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  моят  отрицателен  вот.  Обикновено  съумявам 

своевременно  да  се  запозная  с  постъпилите  преписки.  Днес  ЦИК 

51



реши  да  не  ми  осигури  възможност,  въпреки  че  бях  много 

ангажирана  да  гледам  анализа,  който  ние  трябваше  последно  да 

изпратим, за да бъде предоставен в Народното събрание без грешки, 

не ми предостави възможност аз да се запозная с двата проекта на 

решение.  Днес  ще  гласувам  против  и  двата,  предварително  ви 

казвам, защото не съм запозната.

Продължаваме с второто процедурно предложение. То беше 

ние днес да решим дали да се правят две решения, едното отделно за 

пасивно избирателно право, другото за активно избирателно право 

или да се обединят в едно решение. Това е дебат по същество, така 

че аз го откривам. Моля за вашите становища.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, на мен ми се струва, че всъщност 

не е станало нещо толкова лошо. Напротив, по един и същи въпрос 

имаме  предложение  как  той  да  бъде  изяснен,  по  какъв  начин  на 

обществеността  съобразно  Изборния  кодекс.  Много  по-лошо  би 

било,  когато  ние  пропуснем  да  кажем  нещо,  което  трябва  да  го 

кажем. На практика наистина чрез тези две решения има определени 

въпроси, които изписани макар и по различен начин се отнасят за 

едно  и  също нещо,  а  именно въпроса  за  избирателното  право  на 

кандидатите за кметове и общински съветници.

Лично  моето  мнение  е,  че  двете  права  трябва  да  бъдат 

разделени  в  две  отделни  решения,  тъй  като  едните  касаят 

избирателите,  другите  касаят  самите  кандидати.  За  по-голяма 

яснота,  за  по-добра  прегледност  аз  бих  гласувал  да  имаме  две 

отделни решения, като по този начин второто решение всъщност ще 

бъде  изчистено  от  тези  моменти,  които  са  застъпени  в  първото. 

Разбира се, според мен не е необходимо да ги гласуваме, или поне 

първото днес, а второто, ако трябва, да се коригира. Би могло да се 

види  и  текстът,  който  се  предлага  във  второто  решение,  ако  е 

необходимо съвместно с докладчиците или с работна група да бъдат 

направени някои корекции и тогава да бъдат гласувани.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  знаете,  че  като  председател  спазвам  неутралност  твърде 

често и не взимам отношение, но ми позволете да отправя реплика 

към колегата Цачев. Като принципно съм съгласна с голяма част от 

изказаното от него, отправям реплика към твърдението му, че нищо 

лошо не се е случило. Колега Цачев, твърдя точно обратното. Когато 

един член на Централната избирателна комисия обикновено каже, че 

не  е  запознат  и  помоли  за  отлагане,  това  се  случва.  Ето  сега, 

съжалявам,  че колегата Ивков отсъства,  но когато колегата  Ивков 

каже: не съм запознат,  моля да се отложи, ЦИК се е съгласявала. 

Днес  аз  като  председател  помолих  да  отложим,  защото  не  съм 

запозната, а Вие не се съгласихте. Имаме своя стандарт по това кой 

предлага за отлагане и когато един предложи, отлагаме, когато друг 

предложи, не отлагаме и то единствено с цел да се запозная в детайл 

с предложенията. Това беше моята реплика към колегата Цачев.

Други реплики към колегата Цачев? Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  сега  пак  ще  я 

подкараме, естествено, само че няма разлика за уредбата на пасивно 

и  активно  избирателно  право.  Колкото  и  да  говорим  тук,  няма 

никаква разлика. Проблемът е с процедурни хватки сега да се чудим 

какво да правим. Това е отделен въпрос.  Само че в съдържателен 

план  няма  абсолютно  никаква  разлика  нито  за  активно,  нито  за 

пасивно право. Колкото и да си говорим тук,  след малко ще има 

блестящи  тиради.  Ако  решим  да  вземаме  решение,  те  ще  бъдат 

еднакви,  така  или  иначе.  Това  беше  репликата  по  отношение  на 

аргумента, който беше изложен до тук.

Проблемът обаче е друг. Има едни принципни неща, по които 

явно  и  единият  докладчик,  и  другият  докладчик  имат  различни 

виждания.  Това  е  принципният  проблем.  И те  са  два,  три,  да  не 

предрешавам цялата дискусия в момента. Говоря чисто процедурно. 

По-добре  е  да  си  формулираме  принципните  различия  и 

действително да си ги изчистим на една група малко по-късно, като 

излезем с един проект, без да правим едни дълги разсъждения и да 
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се замеряме с членове и алинеи. Това е чисто процедурното ми в 

съдържателен  план изказване.  Сега  няма да  взема  по съдържание 

думата, защото аз също имам забележки по съдържанието на единия 

и на другия проект.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колега  Цачев,  ще  ползвате  ли  дуплика?  Няма  да  ползва 

колегата Цачев дуплика. 

Колеги, други изказвания? Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  оттеглям  проекта  за 

решение  и  възлагам  на  госпожа  Сидерова  да  се  справя  с  този 

проблем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Е, колеги, по отношение 

на  предложението  го  чувам  в  първата  част.  Благодаря,  колега 

Златарева,  благодаря,  че  Вие  оценихте  моята  необходимост  да  се 

запозная и с втория проект.

Колега Сидерова, оттегляте ли и Вие вашето предложение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моят  проект  трябва  да  мине  през 

работна група, тъй като аз мисля, че това са въпроси, които искат 

сериозно обсъждане, а не ад хок в зала да се решават.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

отлагаме разглеждането на тези проекти за решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Запазвам  правото  си  да  го 

дообработя, тъй като сега забелязах, че някъде има неточности, не 

неточности в правното тълкуване, а съм повторила някои текстове. 

Ще ви бъде изпратен по имейлите, както ви бяха изпратени преди 

повече от един месец изборните книжа и други неща.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  с  точка 

трета от дневния ред:

Проект на решение относно произвеждане  на избори за 

кметове на кметства.

Заповядайте, колега Андреев.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги, предлагам отлагане на 

тази точка, защото днес видях решението, цяла сутрин сме били в 
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заседание и изобщо не сме го прочели. Аз лично не съм прочела това 

изключително важно решение за 100-те души, какво представляват 

100 души, за да образуват кметство.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 

процедурно предложение да отложим и точка трета.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 9  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Румен  Цачев,  Метин  

Сюлейман),  против  –  4  (Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев,  

Росица Матева и Камелия Нейкова).

Колеги, отлагаме и тази точка. 

Заповядайте за отрицателен вот, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз гласувах „против”, защото 

на работното заседание, на което се обсъждаше този въпрос, беше 

поставен срок до края на тази седмица проектът на решение да влезе 

в зала. Ние нямаме други заседания до края на седмицата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте за отрицателен вот, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз гласувах „против”, защото в 

крайна сметка в работното заседание ние обсъдихме и бяха наведени 

доводите както в едната посока, така и в другата посока. И считам, 

че  няма  различно  нещо  от  това,  което  е  обсъждано  в  работно 

заседание  като  обосновка,  съответно  като  мотиви  както  в  едната, 

така и в другата насока. Затова не виждам препятствие и защо се 

налага  отлагането  на  това  решение,  още  повече  че  ние  имаме 

достатъчно много писма от областни, общински администрации и от 

граждани в тази насока.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има ли трети 

отрицателен вот? Не виждам.

Колеги, продължаваме с нова точка шеста от дневния ред:
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Доклад по искане относно изплащане на възнаграждения 

от ОИК Раковски.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-135 

от  16.04.2015  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане за изплащане на възнаграждения за проведено едно заседание 

на  общинската  избирателна  комисия,  както  и  за  едно  дадено 

дежурство.  Заседанието  е  проведено на 14 април 2015 г.,  като на 

това  заседание  общинската  избирателна  комисия  е  прекратила 

пълномощията на общински съветник, а като втора точка в същото 

заседание е обявен за избран следващият от съответната листа. Към 

искането са приложени протокол от проведеното заседание, както и 

екземпляр от решението на общинската избирателна комисия.

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащане на 

възнагражденията  на  14  членове  на  общинската  избирателна 

комисия, в това число председател, заместник-председател, секретар 

и 11 члена. 

Дежурството е дадено на 13 април 2015 г.  от 3 членове на 

общинската  избирателна  комисия  и  е  свързано  с  подготвяне  на 

документите  за  провеждане  на  заседанието  на  общинската 

избирателна  комисия.  Предлагам  да  бъдат  изплатени 

възнаграждения  за  тримата  членове  на  общинската  избирателна 

комисия. Основанието за изплащане на възнаграждението е чл. 83, 

ал.  4  от Изборния кодекс,  който да бъде за  сметка на държавния 

бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

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,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев, Георги Баханов,  
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Румен Цачев, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова Росица Матева и  

Камелия Нейкова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме с нова точка седма от дневния ред:

Доклад относно разходи за произведени избори през 2014 

г. в държави-членки на Европейския съюз.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  в  табличен 

вид  във  вътрешната  мрежа  се  намира  файл,  в  който  са  налице 

обобщени данни относно запитване,  което получихме от Франция 

във връзка с разходите, които са направени за избирател и общите 

разходи, които са направени за изборите, произведени през 2014 г. 

От наша страна Централната избирателна комисия прие решение, с 

което отговори на направеното запитване.  В тази връзка  обаче от 

другите  държави-членки  ние  получихме  информация  за  техните 

разходи, направени за избори.

За информация, за удобство и въобще при необходимост сме 

направили една  справка  за  съответните  държави,  която  справка  в 

табличен  вид  сме  дали  видовете  избори,  общата  сума,  сумата  за 

избирател.  Добавили  сме  извън  направеното  питане  и  броя  на 

населението,  и  броя  на  депутатите  за  съответната  държава,  като 

броят на населението, тъй като не е даде в техните отговори, е взет 

от интернет. Но така или иначе в тази обобщена справка,  която е 

предоставена сега  за  сведение на всички членове,  би могло всеки 

един  от  нас  да  се  запознае  и  да  му  бъде  полезна  в  работата. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Продължаваме с точка осма от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи е колегата Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ако си спомняте, на предно 

заседание бях ви прочел едно писмо, в което ставаше въпрос за това, 

че  на  14  май  ни  изтича  срокът  на  действие  на  сертификата  за 
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антивирусна програма.  Аз тогава  направих предложение,  което се 

прие,  да  направим  допълнително  проучване  колко  за  колко  броя 

сертификати  става  въпрос  и  за  какви  пари,  тъй  като  в  писмото 

имаше само дата и нищо друго. В тази връзка госпожа Красимира 

Манолова  е  отправила  запитване  по  телефона  и  са  й  отговорили 

отново  с  имейл,  че  става  въпрос  за  сертификати  и  са  изпратили 

подробна справка, че става въпрос за 3 броя сертификати за лиценза, 

нота 32 на стойност 22,50 лв. общо за трите броя – 67,50 лв. и за 3 

броя подновяване на лиценза. Това е за една година. Ако е за две 

години,  има отстъпка,  същите 3  броя ще бъдат  на  цена 40,90 лв. 

Става въпрос за 3 компютъра, които сме купили миналата година и 

за които сме нямали осигурена антивирусна програма. Но се оказа, 

че  примерно моя  компютър,  който е  в  стаята,  няма антивирусна 

програма. Явно е имало неточно отчитане колко такива сертификати 

са били необходими. 

Затова  аз  предлагам  на  днешното  заседание  да  вземем 

решение домакинът заедно с представители на Народното събрание 

да  проверят  и  другите  компютри,  които  са  в  стаите,  дали  имат 

такива  антивирусни  програми  и  ако  има  още  някой  освен  моя 

компютър, който няма антивирусна програма, да заявим броя, който 

е необходим. Защото когато се купува нещо на едро, то има по-добра 

цена. А иначе е необходимо да 14 май да подновим този сертификат. 

И може би е необходимо и решение на финансовия контрол дали 

има налични 67 лв. Предполагам, че не е проблем, но предлагам да 

възложим на господин Желязков, тъй като той изпълнява в момента 

ролята на финансов контрольор, да изготви съответния документ за 

това. Но предложението е да се отворят всички стаи и да се види 

дали в други компютри има антивирусна програма, за да можем да 

заявим още няколко за тези, които нямат. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  предложението  на  господин  Христов  да  възложим  на 

административния  директор  да  се  проверят  всички  компютри,  с 
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които работим по стаите,  дали имат антивирусна програма и след 

това ще гласуваме сертификата, който очевидно не е спешен.

Който е съгласен да се възложи на Красимира Манолова да се 

отворят всички компютри и да се провери за антивирусна защита, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Румен Цачев, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова Росица Матева и  

Камелия Нейкова), против – няма.

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов.  Простете,  понеже  първоначалната  преписка  беше 

отправена веднъж към Вас, веднъж към госпожа Солакова и затова 

има грешка в разпределянето. Моля ви официално за извинение.

Продължаваме със следващ доклад по писма. Във връзка със 

следващото  писмо  по  линия  на  Асоциацията  на  избирателните 

комисии  от  Централна  и  Източна  Европа  от  миналото  заседание 

отложихме  за  днешно  заседание  този  доклад,  но  се  налага  да  го 

отложим за следващото заседание, тъй като информацията, която би 

трябвало да предоставим е по-комплексна и с цел прецизиране от 

колегите, на които е възложена преписката, за което имат нужда от 

малко повече  време,  в  тази връзка  ще го  отложим за  следващото 

заседание. Молбата ми е до тогава да сме изяснили кое ще е лицето 

от Централната избирателна комисия за контакт с асоциацията. На 

миналото заседание, припомням, решихме техническата ежедневна 

комуникация  да  се  осъществява  от  администрацията  в  лицето  на 

госпожа  Цветомира  Жекова,  изпълняващ  длъжността  връзки  с 

обществеността и допълнително международна дейност и протокол.

Продължаваме със следващ доклад по писма. 

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  предлагам  едно 

благодарствено  писмо по повод на  конференцията  в  Минск  не  за 
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друго,  а  защото  получихме  сборник  от  публикуваните  статии, 

изложени  на  конференцията  и  трябва  да  благодарим  за  тези 

сборници. Особеността е тази, че материалите от конференцията се 

предоставиха  от  генералния  секретар  на  Съвета  на 

Междупарламентарната  асамблея  на  държавите  от  Обединените 

независими  държави.  Дали  ние  трябва  да  общуваме  с  тази 

организация, но предложението ми е освен на господин Сергеев ние 

да  изпратим  същото  писмо  и  на  председателката  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  предлагате  още 

един адресат на писмото.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, но не като копие, защото ми 

звучи не добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля запознайте 

се с писмото, което е във вътрешната мрежа. С допълнението, което 

направи колегата Златарева, откривам разискванията.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  едно  предложение 

първият абзац въобще да отпадне, защото 11-12 ноември 2014 г. е 

преди повече от 6 месеца. Това, че сме получили материалите, би 

следвало  да  благодарим  за  получените  материали,  но  за 

професионалната удовлетвореност 6 месеца по-късно считам, че не е 

професионално.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Формално 

предложение първият абзац да отпадне. 

Други предложения? Не виждам. Закривам разискванията.

Който е съгласен първият абзац да отпадне, моля да гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  5  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова  и  Метин  

Сюлейман),  против –  9  (Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен  

Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев и Георги Баханов).

Не се приема това предложение.
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Колеги,  отрицателен  вот.  Ако  остане  само  вторият  абзац, 

всъщност няма смисъл от това писмо. Разбирам, че сме закъснели с 

благодарността си, но има една приказка: по-добре късно, отколкото 

никога.

Който  е  съгласен  да  изпратим  това  писмо  заедно  с 

допълнението, направено от колегата Златарева, моля да гласува.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за  –  11  (Румяна  Сидерова,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Румен Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Метин Сюлейман и Георги Баханов),  против – 2 

(Александър Андреев и Росица Матева).

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ доклад от колегата Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  с  вх.  №  МР-22-1  от  22.04.2015  г.  От  една  страна,  това  е 

благодарствено писмо от госпожа Аглика Крушовенска във връзка с 

отговора, който ние й изпратихме след предходното заседание. Да ви 

припомня,  че  тя  беше  поставила  въпрос  за  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  на  граждани,  които 

подкрепят  подписка за  провеждане  на  местен  референдум.  Ние  й 

отговорихме,  че  това  е  определено  с  наше  Решение  №  614  от 

26.11.2014  г.  С  последващо  писмо  тя  ни  запитва  къде  може  да 

намери това решение, тъй като в търсачката не можала да го намери. 

Аз се свързах с нея по телефона къде и как може да го намери. Тя го 

видя и затова предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Тук 

обаче се повдига един по-голям въпрос и той е свързан с нашата 

интернет страница. Ние имаме и предложение как тя да се подобри. 

Аз  ви  моля  през  следващите  една,  две  седмици  ние  да  обсъдим 

сериозно този въпрос, за да можем след това да проведем среща с 

представители на  „Информационно обслужване”, да говорим с тях 

по отношение на подобрение както на интернет страницата, така и 

на деловодната ни система.
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Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик,  това  е 

колегата Пенев. Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-07-31  от 

20.04.2015 г.  на електронната ни поща е получено едно писмо от 

Асоциацията  на  органите,  провеждащи  избори  в  Централна  и 

Източна Европа, с което писмо ни се отправя покана за участие в 24-

та годишна конференция на асоциацията, като поканата се отправя 

както  от  Асоциацията  на  избирателните  органи  в  Централна  и 

Източна  Европа,  така  и  от  Централната  избирателна  комисия  на 

Молдова. Сочи се, че тази 24 годишна конференция ще се проведе в 

Молдова  от  9  до  11  септември  2015  г.  в  Кишинев.  Темата  на 

конференцията  е  продължителното  обучение  на  избирателите  и 

равенство  при  гласуването,  т.е.  равенство  на  гласоподавателите  и 

равенство на гласовете.

Постъпило е още в същия ден последващо писмо с абсолютно 

същото  съдържание  поради  причината,  че  в  първото  изпратено 

писмо  е  допусната  техническа  грешка,  като  е  посочено,  че  тази 

годишна конференция ще се състои от 9 до 11 септември в Букурещ, 

Румъния.  Очевидно  това  е  грешка,  тъй  като  предишната 

конференция се е провела в Букурещ и затова е пуснат втория имейл 

с отстранена тази грешка и е посочено, че в Кишинев, Молдова ще 

се  състои  конференцията.  Очевидно  е  покана  за  участие  на 

представители  на  Централната  избирателна  комисия  на  тази 

годишна  конференция.  Аз  лично считам,  че  следва  да  определим 

представители,  които  да  участват  от  9  до  11  септември  на  тази 

годишна конференция, тъй като ние сме членове на тази асоциация и 

би следвало да участваме.

На  този  етап  ви  докладвам  за  сведение,  но  ако  има 

предложения, не виждам пречка още днес да се вземе решение и да 

се  определят  представители,  ако  не,  да  го  отложим  за  следващо 

заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, тъй като аз бях на предишната годишна среща, подкрепям 
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изказаното становище от колегата Пенев, че е необходимо, въпреки 

че по това време ние ще бъдем в активен период. Но все пак не става 

дума за цяла седмица, а става дума за един много по-кратък период. 

Необходимо е представител от Централната избирателна комисия на 

Република  България  да  участва  в  тази  среща.  Сигурна  съм,  че 

колегата  Мусорлиева  и  колегата  Грозева,  които  ги  няма,  ще 

потвърдят с оглед нашето участие миналата година.

Колеги,  имаме  ли  готовност  днес  да  обсъждаме 

кандидатурите или да оставим за следващ път?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам готовност и се кандидатирам. 

Това  са  отговорни  ежегодни  срещи  и  конференции  по  различни 

въпроси, свързани с избирателното право и практики, които са много 

важни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други 

предложения? На този етап не виждам.

Нека да гласуваме постъпилото предложение, като оставим 

възможност и други предложения на следващото заседание, ако са 

постъпили, да обсъдим и гласуваме и тях.

Който  е  съгласен  един от  представителите  на  Централната 

избирателна комисия да бъде колегата Сидерова, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  колегата  Цачев  има  думата  от  името  на  колегата 

Ивков. Заповядайте, колега Цачев. На колегата Ивков му се наложи 

по здравословни причини да напусне заседанието.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-04-02-37 от 

14.04.2015  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане от Столична дирекция на вътрешните работи, Трето районно 

управление,  сектор  „Противодействие  на  икономическата 
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престъпност”,  с  което  от  нас  се  изискват  материалите,  по-скоро 

данните във връзка с разследване на лица, гласували повече от един 

път  на  изборите  за  народни  представители  на  05.10.2014  г. 

Конкретно става дума за избиратели в изборни секции № 49 и 55, 

район  Красна  поляна,  София,  като  се  искат  пълни  установъчни 

данни на членовете на комисиите в тези секции. Подчертава се, че 

данните  са  необходими  във  връзка  с  тяхното  призоваване  и 

извършване на разпити в качеството им на свидетели.

Подготвен е  и във вътрешната мрежа се  намира проект на 

писмо-отговор по направеното искане. В това писмо ние казваме, че 

Централната  избирателна  комисия  не  назначава  секционните 

избирателни комисии в страната, а само тези извън страната, поради 

което в ЦИК не се съхраняват данни за членовете на секционните 

избирателни комисии. Във връзка с това въпросът следва да бъде 

отправен по отношение на тези две секции в район Красна поляна 

към районната администрация Красна поляна, откъдето биха могли 

да бъдат предоставени необходимите данни за това производство, 

което е образувано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, моля ви да погледнете във вътрешната мрежа проект 

27-42  с  моите  инициали.  Припомням,  колеги,  на  предходно 

заседание  ви докладвах постъпила преписка с  вх.  № ЦИК-00-434, 

която колегата Цанева е докладвала няколко пъти, включително и аз 

докладвах  получено  по  линия  на  Министерството  на  външните 
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работи  писмо от  Организацията  за  сигурност  и  сътрудничество  в 

Европа във връзка с проведената дискусионна среща в ЦИК на 24 

март 2015 г. за представяне на окончателния доклад на ограничената 

мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори през 

2014  г.  Колеги,  на  миналото  заседание  ви  предложих  да  изготвя 

проект на писмо, протоколна благодарност и от наша страна. И тъй 

като в писмото от ОССЕ е изразена надежда, че част от въпросите, 

повдигнати по време на дискусията,  ще бъдат обект на възможно 

бъдещо  сътрудничество,  ви  предложих  и  вие  не  възразихте  това 

бъдещо сътрудничество на този етап да се изразява в отправяне на 

апел,  на  молба  към  организацията  да  ни  предостави  наличните 

сравнителни  анализи  на  нормативната  уредба  и  практиките  в 

страните-членки  на  Съвета  на  Европа,  както  и  други  материали, 

свързани с електронно машинно гласуване, обучение на избирателни 

комисии,  разяснителна  кампания,  като  ние  считаме,  че 

предоставянето,  това  не  е  елемент  на  писмото,  в  момента просто 

повтарям  онова,  което  казахме,  че  предоставянето  на  тази 

информация би било полезно за Централната избирателна комисия н 

Република България, за да може и тя да почерпи опит и да прецени 

дали и доколко практиките в другите държави-членки на Съвета на 

Европа биха били приложими и полезни за България.

В  тази  връзка,  колеги,  съм  изготвила  проект  на  писмо  до 

господин  Майкъл  Георги  Линк,  директор  на  Бюрото  за 

демократични институции и права на човека на ОССЕ. Предполагам 

вече  сте  се  запознали  с  предложението,  така  че  откривам 

разискванията по писмото. 

Който  е  съгласен  да  изпратим  това  писмо  до  господин 

Майкъл Георги Линк, включително и да го преведем на английски, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев, Георги Баханов,  
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Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги,  както си спомняте отново от  предходно заседание, 

оставихме  още  два  въпроса.  Първият  въпрос  беше  по  повод  на 

наказателните постановления, неиздавани от областния управител на 

област  София  въз  основа,  разбира  се,  на  предложение  на 

администрацията  на  областната  управа  по  дела,  които  цитирах 

миналото заседание, 5 броя, при които се оказа и аз като свидетел в 

качеството  си  на  актосъставител  по  съответните  дела  разбрах,  че 

макар  че  Централната  избирателна  комисия  е  установила 

административно нарушение, извършено от юридическото лице за 

наказателното  постановление  спрямо  физическото  лице, 

представляващо съответното юридическо лице и наложена глоба на 

физическото  лице.  Тогава   ви  помолих  да  обмислим  дали  е 

необходимо  ние  като  Централна  избирателна  комисия,  която  със 

свои  решения  установява  извършване  на  административни 

нарушения  и  впоследствие  в  качеството  си  на  актосъстовител  на 

съответните  актове,  дали  е  необходимо  да  предприемем  някакви 

действия.

Повдигам  отново  този  въпрос  за  сведение  ли  да  остане, 

колеги,  или  считате,  че  е  необходимо  да  изпратим  писмо  до 

областния управител, с което да обърнем внимание на поставения от 

мен въпрос? 

Откривам разискванията.

Колеги,  в  оперативен  порядък  говорим,  че  въпросните 

наказателни  постановления  са  процесни  и  въпросът  се  решава  от 

съда и би било разумно, а и законосъобразно ние към днешна дата да 

не  предприемаме  никакви  действия,  а  вече  когато  имаме 

окончателна  информация  по  хода  и  съответните  решения,  да 

преценим. Така че, колеги, на този етап остава за сведение.

Друг въпрос,  който остана от предходните заседания,  беше 

покана,  колега  Андреев,  мисля,  че  Вие  докладвахте,  покана  за 
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международна конференция в Ямайка за 26 – 29 май. Колеги, днес е 

пристигнала  преписка,  която  буквално  преди  малко  ми  беше 

предоставена,  която  детайлизира  Ямайка,  международната 

конференция  в  Ямайка  и  в  тази  програма,  която  предлагат,  има 

следните  модули измежду всички:  „Изграждане  на  прозрачност  и 

отчетност  в  предизборната  кампания  и  във  финансирането  на 

предизборната  кампания”,  „Управление  на  кризисни  ситуации  по 

време на изборите, как да бъдем подготвени и какъв е рискът”, „Да 

погледнем  по-отблизо  рисковете,  свързани  със  сигурността, 

„Инициативите и стратегиите на избирателните комисии преди, по 

време  и  след  изборите”.  Включително  и  доколкото  си  спомням 

имаше модул и във връзка с недействителните бюлетини.

В  тази  връзка,  колеги,  на  мен  отново  ми  се  струва,  вие 

виждате как с развитие на времето аз осъществявам и развитие на 

моето лично схващане. На мен ми се струва, че с оглед на тези теми 

Централната  избирателна  комисия  на  Република  България  е  в 

състояние да отиде и да представи нашата държава и нашите добри 

практики, както и нормативната уредба по посочените въпроси. Така 

че днес аз апелирам към вас да изпратим свои представители във 

Ямайка на тази международна конференция. 

Колеги,  поставям  този  въпрос  днес  отново  с  оглед 

възможността ние да получим отстъпка от цените, а именно, ако ние 

се регистрираме до утре включително, за един член отстъпката ще 

бъде в размер на 300 долара. Ако са двама и повече, отстъпката ще 

бъде същата, в размер на 300 долара за човек.

Заповядайте, колега Златарева. А, изявявате желание.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  имам  предложение,  предлагам  с 

оглед изчетените от вас модули, предлагам госпожа Мусорлиева и 

колегата Ивков, също госпожа Златарева.  Колегата Ивков каза,  че 

може да се откаже, за да отиде колегата Цачев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам колегата Матева.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпиха 

предложения  за  колегата  Златарева,  Мусорлиева,  Матева,  Цачев, 

Баханов, които да ни представляват в Ямайка. За Цачев го направих 

аз извън микрофона.

Който е съгласен, моля да гласува.

Отменям гласуването, защото има две изказвания.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Доколкото аз останах с впечатление, 

колегите гласуват за броя представители, които да изпратим, а не за 

конкретните лица. Добре, значи грешката е моя, извинявайте.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемаме  извинението 

Ви, колега Пенев.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За мен коректно би било първо 

Централната избирателна комисия да гласува колко души да изпрати 

и  след  това  да  гласува за  колегите.  Аз  лично гласувах „за”,  след 

което отмених гласа си, защото не мога да кажа, че няма да гласувам 

за  нито  един  от  колегите  от  Централната  избирателна  комисия, 

всеки  един  от  тях  е  достоен  да  представлява  Централната 

избирателна комисия на каквото и да било международно участие. В 

тази връзка или ще предложите бройката, или по този начин никога 

няма да се разберем. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предвид току що 

заявените  желания  за  участие  като  представителство  на  ЦИК,  аз 

предлагам бройката 5. Има ли други предложения? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман),  против  –  2 

(Александър Андреев и Камелия Нейкова).

Колеги, имаме решение.

Колеги, няма да повтарям имената, прочетох ги преди малко.
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Който е съгласен тези колеги да ни представляват,  моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Метин Сюлейман), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към отложената точка четвърта:

Докладна записка относно оферти за офис оборудване и за 

подаване на декларация по ЗБУТ.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с наше 

писмо,  което  сме  изпратили  на  19  декември  2014  г.  до  главния 

секретар  на  Народното  събрание  с  искане  за  съдействие  при 

извършване  на  демонтаж на  наличните  офис  мебели  в  зала  42,  в 

която заседаваме и за монтиране на новото обзавеждане. А тъй като 

не получихме от тях официално писмо, беше извършено проучване 

от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция  „Администрация”  и 

това проучване установи, че има резолюция на главния секретар до 

„Управление  на  собствеността”  за  становище,  след  което 

неофициално установихме, че има становище, което е одобрено, то е 

в смисъл, че ще окажат всякакво съдействие. Първо, че са съгласни 

да се извърши такъв демонтаж на обзавеждането в залата и след това 

да окажат и необходимото съдействие. Установена е по телефона и 

връзка  с  дирекция  „Управление  на  собствеността”,  изчакват 

Централната  избирателна комисия да  каже кога  ще започнат  тези 

дейности. За целта в една папка във вътрешната мрежа трябва да са 

публикувани  както  тази  докладна  записка  с  вх.  № ЦИК-09-18  от 

21.04.2015  г.  на  госпожа  Манолова,  така  и  офертите,  които  са 

постъпили в Централната избирателна комисия за офис обзавеждане 

на зала 42. Аз ви предлагам всички да се запознаят, ще оставя една 

папка с цветни рисунки на зали и снимки от зали, които съответните 
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фирми,  подали  оферти,  за  оборудвали  в  София  и  в  страната  на 

подобни органи на централната и на местната власт, за да можем да 

приемем едно решение. В същото време и да възложим на директора 

на дирекцията да се изготви една по-кратка справка по отношение на 

цените и видовете офис мебели, които са предложени с тези оферти.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  В 

момента е за сведение. Аз само припомням, че огромно желание на 

членовете на ЦИК, тъй като е много динамичен труд по време на 

организацията  и  произвеждане  на  избори,  да  работим  в  една 

комфортна атмосфера, така че ви моля да погледнете и да прецените 

как  ще  се  чувствате  най-комфортно,  за  да  можем  след  това  да 

извършим съответната поръчка.

Продължете, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание ви 

докладвах  една  докладна  записка  от  главните  юрисконсулти  в 

дирекция  „Администрация”  с  вх.  №  ЦИК-09-16  от  21.04.2015  г. 

относно  подаване  от  Централната  избирателна  комисия  на 

декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд, а това е в първата част, докладната записка.  Приложен е 

проект  на  декларация.  Декларацията  е  попълнена  от  колегите 

юристи  и  трябваше  всички  да  се  запознаем  подробно,  както  и  с 

предложението във втората  част  на докладната  записка,  а  именно 

създаване на група по условия на труд в Централната избирателна 

комисия.  Тъй  като  в  Централната  избирателна  комисия  броят  на 

служителите е до 50, в този случай съгласно Закона за здравословни 

и  безопасни  условия  на  труд  работодателят  на  това  предприятие 

трябва да създаде и да определи група по условия на труд. В чл. 29 

от закона са уредени правомощията на комисията. Съгласно чл. 28а 

от  този  закон  в  тази  група  трябва  да  се  определи  работодателя, 

представител  на  работодателя  и  представител  на  работещите  в 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Тъй  като  представителят  на  работодателя  ни  е  известен, 

предлагам да определим госпожа Алексиева като член на тази група 
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по условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд и представител на работещите в администрацията да 

се определи от администрацията,  тъй като трябва да се избере на 

общо събрание съгласно Кодекса на труда, за което на този етап ви 

предлагам да възложим на директора на дирекция „Администрация” 

да  се  предприемат  всички  необходими  действия,  да  се  изготви 

съответния протокол, да си приемат съответното решение и да ни се 

предложи информация за определеното от тях лице.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като  вие 

знаете  моето  становище,  за  това,  че  по  принцип  аз  считам,  че 

представляващ една институция и председател трябва да разполага с 

повече  правомощия,  отколкото  аз  разполагам  в  ЦИК,  вие  така 

решихте,  в  случая  казвам,  че  приемам  така  направеното 

предложение.

Заповядайте, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  искам  да  направя  едно 

предложение. Тъй като ще възлагаме тази дейност на директора на 

дирекция  „Администрация”,  да  му  бъде  възложено  да  създаде 

необходимата организация за използване на фонд „СБКО”, тъй като 

има  такава  правна  възможност,  а  мисля,  че  до  момента  не  е 

използвана  за  лицата,  назначени  по  трудови  правоотношения,  а 

именно администрацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  това 

допълнение. Не виждам против.

Колеги, който е съгласен с направените предложения, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева,  Румен Цачев, Метин Сюлейман), против 

- няма.

Предложенията се приемат.

Заповядайте, колега.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  гласуваме 

протоколно  решение  да  възложим  на  Цвети  Жекова  да  извърши 

проучване  с  изискване  на  най-малко  3  оферти  от  агенции  за 

самолетните билети за конференцията в Ямайка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева,  Румен Цачев, Метин Сюлейман), против 

- няма.

Предложението се приема.

Колеги, в тази връзка да подчертая, че винаги при закупуване 

на  самолетни  билети  се  събират  по  3  оферти.  Това  го  казвам  за 

всички членове на ЦИК, които да бъдат информирани.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, всъщност по отношение на 

декларацията,  където  срокът  е  30  април,  да  приемем  изрично 

протоколно  решение  за  упълномощаване  на  лице  с  универсален 

електронен подпис да изпрати тази декларация по електронен път, 

тъй като има такава възможност по закона и това да бъде госпожа 

Красимира Манолова.

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева,  Румен Цачев, Метин Сюлейман), против 

- няма.

Предложението се приема.

Колеги,  пропуснах да ви кажа,  че във вътрешната мрежа е 

качен прогнозен график на отпуските на администрацията  за  тази 

година.
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Има ли други доклади?

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  отново  ви 

докладвам полученото писмо по електронна поща от Централната 

избирателна  комисия  на  Молдова.  То  е  с  вх.  №  ЦИК-07-28  от 

14.04.2015  г.,  с  което  ни  канят  да  участваме  с  наблюдатели  в 

местните избори, които ще се проведат на 14 юни, като молбата е да 

потвърдим най-късно до 20 май 2015 г., а съответно регистрацията 

трябва да бъде извършена до 6 юни 2015 г. 

В тази връзка  Централната  избирателна комисия  следва  да 

вземе  решение  дали  да  участва  с  наблюдатели  и  колко  души 

наблюдатели, защото има и форма, която следва да бъде попълнена. 

Не знам дали там няма и визов режим, затова е хубаво по-рано да 

бъдат подготвени документите, за да има време за реакция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, позволете ми лично становище. Чудесно е, когато членове 

на Централната избирателна комисия на Република България могат 

да  отиват,  наблюдават,  участват  в  международни  форуми  и 

наблюдават избори, произведени в други държави, за да можем ние 

да  видим на  практика  начина  на  организация  и  произвеждане  на 

избори,  затова  изразявам  принципното  си  становище,  че  е  добре 

представител/и на Централната избирателна комисия на Република 

България  на  участват  като  наблюдатели  както  за  тези  избори,  за 

които докладва конкретно колегата Андреев, така и за други избори, 

за които ние получим покана.

Колеги,  имаме  ли  готовност  да  направим  предложения? 

Имаме днес две възможности, да гласуваме по принцип, че ЦИК ще 

участва.  Виждам,  че  постигаме  принципно  съгласие  да  изпратим 

представители. Виждаме, че в един неформален порядък вече колеги 

започват  да  обмислят дали и  доколко биха  могли  да  отидат  и  да 

наблюдават изборите и с оглед на сериозните ни ангажименти по 

повод подготовката на предстоящите общи местни избори. Така че, 
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колеги,  оставяме  го  отново  за  следващо  заседание,  когато  имаме 

повече яснота.

Имаме ли други доклади? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото редовно заседание следващия вторник в 

10,30 часа и поради отсъствие от страната,  командировали сте ме 

както мен, така и още членове на Централната избирателна комисия, 

определям  колегата  Златарева  да  ме  замества  за  периода  на 

отсъствието ми като председател с пълния обем пълномощия в тази 

връзка.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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