
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 193

На  12  май  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Генерал 

Тошево.

Докладва: Метин Сюлейман

2. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Чепеларе.

Докладва: Метин Сюлейман

3. Поправка на техническа грешка в  протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Попово.

Докладва: Иванка Грозева

4. Поправка на техническа грешка в протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Търговище.

Докладва: Ерхан Чаушев

5. Доклади по постановление на  Районна прокуратура – гр. 

Варна,  Районна  прокуратура –  Пещера,  Районна  прокуратура – 

Разлог.

Докладват: Йорданка Ганчева

и Георги Баханов

6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Румен Цанев,

Мария Бойкинова, Георги Баханов,

Росица Матева, Румяна Сидерова,



Ивайло Ивков, Метин Сюлейман,

Александър Андреев,Таня Цанева

7. Разни.

8.  Приемане на Увод към Бюлетина за новите и частични 

избори.

Докладва: Емануил Христов

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария Мусорлиева Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия 

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

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин 

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

Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Цветозар Томов и Владимир Пенев.

Заседанието  бе  открито  в  11,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева - заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 16 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

За протокола, колеги, заседанието започва по-късно, защото в 

същия  състав  проведохме  среща  с  други  институции  по 

организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

Колеги, имате проекта за дневен ред. Имате ли предложения 

за допълнение към така предложения дневен ред? Колега  Грозева, 

заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаема  госпожо председател,  моля 

да  включите  в  дневния  ред  поправка  на  техническа  грешка  във 
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връзка с изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна 

комисия – Попов, което сме гласували на втори април.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  това  бъде 

нова точка трета, защото е свързана с точка първа и втора. Записах, 

колега Грозева. Колегата Христов има думата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  предлагам  в 

дневния ред да влезе и обсъждане на увода към Бюлетина,  който 

предстои да издадем за новите и частични избори. Той е публикуван 

във вътрешната мрежа. Нека точката да бъде по-назад, за да може 

колегите, които не са успели да се запознаят с него, да имат време да 

го направят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го,  колега. 

Колега Цанева, заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Ако  може  да  ме  включите  в 

докладите по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам, колега Цанева. 

Колега Сидерова?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Голямата част от моите доклади са 

десет  постановления,  но  аз  мисля,  че  и  те  могат  да  бъдат 

разглеждани в точката за доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Вие  сте  включена  като 

докладчик в точката  доклади по писма, така че ще ги докладвате 

тогава. Колега Баханов, заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател,  моля 

след  трета  точка  да  включите  доклади  относно  откази  да  се 

образуват  досъдебни  производства  от  Районна  прокуратура  – 

Пещера, и Районна прокуратура – Разлог.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви,  колега 

Баханов. Колега Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да бъда включен за докладване на 

корекция  за  изплащане  на  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна комисия – Търговище.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Чаушев. 

Други  предложения,  колеги?  Не  виждам.  Определям  колегата 

Сюлейман да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).    

Благодаря.  Колеги,  преди да  преминем към точка първа от 

дневния  ред  бих  искала  да  кажа,  че  колегата  Пенев  е  в  отпуск, 

колегата Бойкинова ме уведоми, че ще закъснее, тъй като е свидетел 

по  дело,  а  колегата  Цветозар  Томов  преди  малко  ми  се  обади  с 

информация, че е излязъл от ритъм и не може да се яви на днешното 

заседание.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Генерал Тошево. Заповядайте, колега Сюлейман.

Точка  1.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Генерал Тошево.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-139 

от 23 април 2015 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане  за  изплащане  на  възнагражденията  на  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия за  проведено  заседание на  20 

април 2015 г. На това заседание Общинската избирателна комисия е 

разгледала  заявление  от  кмета  на  с.  Къпиново  за  предсрочно 

прекратяване на неговите пълномощия. На същото заседание е взето 

решение за прекратяване на пълномощията на основание чл. 42, ал. 

1,  т.  5  и  ал.  5  от  Закона за  местното  самоуправление и  местната 

администрация.
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 С  оглед  на  това,  колеги,  аз  ви  предлагам  да  одобрим  с 

протоколно  решение  изплащането  на  възнагражденията  на  13 

членове на Общинската избирателна комисия, които са присъствали 

на това заседание, от които един председател, секретар и 11 члена. 

Основанието е чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с чл. 42, 

ал.  1,  т.  1  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

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

Цанева).    

Благодаря. Колега, продължете и с втора точка. Заповядайте.

Точка 2.  Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Чепеларе.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-150  от  29  април  2015  г. е 

постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Чепеларе, 

за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени  две  заседания, 

съответно  на  21  април  и  27  април.  Към  искането  са  приложени: 

решение № 144 от 27 април, както и протоколи от проведените две 

заседания на 21 април и на 27 април.

На 21 април е  проведено  заседание,  на което е  разгледано 

заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Валентин 

Димитров Черпоков като  общински съветник на  основание чл. 30, 

ал.  4,  т.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация. На същия му е оказана възможността,  че може да 

направи  писмено  възражения.  След  като  е  изтекъл  срокът  за 
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възражението,  на 27 април е проведено второ  заседание, на което 

заседание е  взето  решение  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията на Валентин Димитров Черпоков, както и е обявен 

следващият за избран от съответната листа общински съветник.

С  оглед  на  изложеното  дотук,  предлагам  с  протоколно 

решение да одобрим изплащането на възнагражденията на членовете 

на  Общинската  избирателна  комисия  за  двете  заседания,  като  на 

заседанието на 21 април са присъствали 13 членове,  в това число 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  10  члена. 

Основанието е чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. На 

второто  заседание  са  присъствали  12  членове  на  Общинската 

избирателна  комисия,  в  това  число  председател,  заместник-

председател,  секретар и  9  члена.  Основанието за  изплащане е  чл. 

458, ал. 1 от Изборния кодекс за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам. Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).    

Благодаря. Заповядайте, колега Грозева.

Точка  3.  Поправка  на  техническа  грешка  в  протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Попово.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  протоколно  решение  от  2  април  2015  г. 

Централната избирателна комисия е утвърдила проведено заседание 

на Общинската избирателна комисия – Попово, което се е провело 

на 30 март  2015 г. В справката  е  допусната техническа грешка и 
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датата  на заседанието  е  отбелязана  на  30 април,  поради което ви 

моля да гласуваме поправка на тази техническа грешка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).

Продължаваме с корекция за ОИК – Търговище. Заповядайте, 

колега Чаушев.

Точка  4.  Поправка  на  техническа  грешка  в  протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Търговище.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с протоколно решение 

от  10  февруари 2015 г. на  Централната  избирателна комисия  сме 

одобрили проведено заседание на Общинската избирателна комисия 

– Търговище, на 14 януари 2015 г. Допусната е грешка по отношение 

на присъствието на заместник-председателя, който сме посочили, че 

е присъствал. Грешка има и в присъстващите членове, посочени в 

справката  –  посочили  сме  9.  Предлагам  да  направим  корекция  с 

днешно протоколно решение в тази справка за това заседание, като 

посочим, че не присъства заместник-председателят, е присъстват 12 

члена.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, продължаваме със  следваща точка от дневния ред – 

доклади по постановления. Първа е колегата  Ганчева за доклад по 

постановление от Районна прокуратура – Варна. Заповядайте, колега 

Ганчева.

Точка  5.   Доклади  по  постановление  на  Районна 

прокуратура – гр.  Варна,  Районна прокуратура – Пещера,  Районна 

прокуратура - Разлог.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено постановление на  Районна прокуратура с наш вх. № 

ЕП-09-75 от 7 май 2015 г. Със същото Районна прокуратура – Варна, 

е постановила, че отказва да образува наказателно производство и 

съответно  прекратява  преписка  №  3985  от  2015  г. по  описа  на 

същата прокуратура.

Колеги,  има възможност за  обжалване на постановлението, 

но аз считам, че то е правилно и законосъобразно. С две изречения, 

става  въпрос,  че  в  произведените  вече  избори  за  членове  на 

Европейския парламент едно лице – Валентин Петров Стефковски, е 

отишъл в съответната секция в гр. Варна по постоянния му адрес и 

се оказало,  че е  в забранителния списък.  Още същия ден отива в 

общинската  администрация,  издадено  му  удостоверение  за 

отпаднало основание по чл. 40 от Изборния кодекс и той е упражнил 

правото си на глас.

Моето  становище  като  докладчик е  да  не  се  обжалва,  да 

остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Заповядайте, колега Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-69 от 

5  май  2015  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 

Районна  прокуратура  –  гр.  Пещера.  Прокурорът  при  Районната 

прокуратура  е  отказал  започване  на  досъдебно  производство  и 

прекратява  преписка  на  Районна  прокуратура  –  Пещера.  След 

извършената проверка мотивите на районния прокурор са, че не са 

налице  данни  за  извършено  престъпление,  тъй  като  след 

извършената проверка едно лице, което е имало постоянен адрес в 

Пазарджик, а настоящ в Пещера, е упражнило правото си на глас в 

гр. Пещера, където е била и член на секционна избирателна комисия 

и сама се е допълнила в допълнителния избирателен списък. Така 

както е изпратен списъкът по т. 6 на Решение 374-ЕП от 15 май на 

ЦИК, съставен от ГД „ГРАО”, същото лице притежава избирателни 

права по смисъла на чл. 350, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а” от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс,  независимо че е 

гласувало в отклонение на други разпоредба на Изборния кодекс.

Затова считам това постановление да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. Остава за сведение. Колега Баханов, 

продължете със следващия доклад.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Следващият  доклад  е  във  връзка  с 

постъпило  в  Централната  избирателна  комисия  постановление  за 

отказ  за  образуване  на  наказателно  производство  на  Районна 

прокуратура – гр. Разлог. Входящият номер е вх. № ЕП-09-68 от 5 

май 2015 г. С цитираното постановление прокурорът при Районна 

прокуратура  –  Разлог,  Костадин  Чилев,  след  извършена  проверка 

постановява,  че  отказва  да  образува  наказателно  производство  и 

прекратява  преписка  №  715  по  описа  на  Районна  прокуратура  – 

Разлог. Видно от материалите, едно лице е упражнило правото си на 

глас в дома за стари хора в Разлог, притежава и постоянен адрес на 

друго  място.  Само  искам  да  уточня,  колеги,  че  лицето 

междувременно е починало на 14 февруари 2015 г., така че и да се 
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образува  наказателно  производство,  ще  бъде  прекратено  поради 

настъпила смърт на лицето.

Предлагам и това  постановление за  отказ  за  образуване на 

досъдебно производство предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам. Оставам за сведение.

Продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Солакова.

Точка 6. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, в изпълнение на 

наше  протоколно  решение  от  28  април  2015  г.  директорът  на 

дирекция  „Администрация”  госпожа  Манолова  е  извършила 

преценка  по  една  покана  за  участие  в  семинар  по  Закона  за 

обществените  поръчки.  По  този  повод  е  изготвена  и  справка  за 

участие на служителите от администрацията и аз се възползвам да 

ви обърна внимание, че тя е публикувана във вътрешната мрежа на 

23 април 2015 г., за да имаме обща представа относно участието на 

служителите  от  администрацията  в  обучителни  семинари  до 

момента от назначаването им.

Във връзка  с поканата по Закона за обществените поръчки 

госпожа Манолова предлага участие в този семинар да вземе главен 

юрисконсулт господин Желязков. Тъй като срокът за заплащане на 

таксата е 14 май и това е и крайният срок, предлагам да одобрим 

направеното  предложение  ведно  с  разходите,  необходими  по 

участието на главния юрисконсулт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

 Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  
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Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Мария  Бойкинова, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева) против – 2 

(Росица Матева и Камелия Нейкова ).    

Благодаря. Моля, колега, продължете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Докладвам ви за  сведение писмата, 

които получихме от печатницата. Всички сме запознати, днес бяха и 

предмет на обсъждане на проведената среща. Това е писмо с вх. № 

МИ-00-28  от  5  май  2015  г.,  към  което  е  приложено  писмото  на 

печатницата до министър-председателя на Република България във 

връзка  със  затрудненията,  които  предполагат,  че  ще  срещнат 

печатниците  по  отпечатването  на  бюлетините  за  предстоящите 

местни избори.  Писмо с  вх.  № МИ-00-29 от  8  май  2015 г.  И за 

сведение писмо от администрацията на Министерския съвет с вх. № 

МИ-03-57 от 11 май  2015 г. с информация относно печатниците и 

броя на бюлетините като прогнозни за местни избори 2011 г.

Всички тези писма отново ще бъдат предмет и на обсъждане, 

и  на  разглеждане,  включително  при  приемане  на  съответните 

решения от Централната избирателна комисия. Днес ги докладвам за 

сведение.

Докладвам ви писма с вх. № ЦИК-00-457 от 28 април 2015 г. 

и вх. № ЦИК-00-461 от 30 април 2015 г. В тази връзка е и докладна 

записка, която е публикувана във вътрешната мрежа на 12 май 2015 

г.  от  главния  счетоводител  в  администрацията  госпожа  Силвия 

Грозданова с вх. № ЦИК-09-29 от 12 май 2015 г. Това е във връзка с 

изтеклия срок на годишната абонаментна поддръжка на програмни 

продукти,  които  се  използват  за  работни  заплати  и  хонорари  в 

счетоводството на Централната избирателна комисия.

Предлага  се  Централната  избирателна  комисия  да  одобри 

новия абонамент в тази връзка. Средствата, необходими за това, са 

налични в параграф „Издръжка” в размер на 507,83 лв. без ДДС.

Докладната записка е публикувана във вътрешната мрежа с 

днешна  дата.  Предполагам,  че  към  докладната  е  публикувана  и 

проформа фактурата, която е получена от фирма „Омега софт”.
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Предлагам  да  одобрим  предложението  и  да  одобрим 

необходимия  разход  във  връзка  с  абонамента  на  тези  програмни 

продукти за заплати и хонорари в счетоводството.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

 Гласували  18  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Сидерова, Таня Цанева) против – 1 (Росица Матева).  

Благодаря. Продължете, колега.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  За  сведение  ви  докладвам  вх.  № 

ЦИК-99-137  от  8  май  2015  г.  В  изпълнение  на  споразумението  с 

Националната служба за охрана е представена фактура, която следва 

да  се  предостави  в  счетоводството  за  извършване  на  съответната 

преценка.

Колеги, докладвам ви писмо отново за сведение, тъй като то е 

адресирано до председателя на Общински съвет на община Перник. 

С вх. № МИ-04-03-7 от 8 май 2015 г. (и сега забелязвам, че няма 

резолюция за публикуване във вътрешната мрежа, а може би е добре 

да  обособим  една  обща  папка  във  връзка  с  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България).  В  случая  това  писмо  е  на  заместник-министъра  на 

регионалното  развитие  относно  привеждане  на  административно-

териториалното устройство на община Перник в съответствие със 

Закона  за  административно-териториалното  устройство  на 

Република  България.  Това  писмо  също  ще  бъде  обсъдено  преди 

приемането на принципното решение във връзка с прилагането на 

този закон в частта относно произвеждането на избори за кметове на 

кметства. На този етап – за сведение.
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Следващото  писмо,  което  ви  докладвам  за  сведение,  е 

адресирано  от  Столична  община  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет с копие до Централната избирателна комисия с 

вх. № МИ-07-1 от 7 май 2015 г. относно техническата подготовка на 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове.  Искат  да  бъдат 

уведомени  от  страна  на  Министерския  съвет  дали  се  предвиждат 

централизирани поръчки за доставка на избирателни кутии и кабини 

за  гласуване или това  ще бъде отнесено към общините.  Както ви 

казах,  това е за сведение, също не е публикувано във вътрешната 

мрежа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, моята молба е и то да 

бъде публикувано и е добре да обособим една такава папка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Последното  писмо,  което  ви 

докладвам,  също  за  сведение,  е  пак  във  връзка  със  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България,  от  заместник-министър  на  регионалното  развитие  до 

областния  управител  на  област  Пловдив.  Публикувано  е  във 

вътрешната мрежа на 5 май 2015 г. Входящият номер е МИ-04-3-6 от 

5  май  2015  г.  Това  писмо-отговор  на  Министерството  на 

регионалното развитие и благоустройството до областния управител 

е във връзка с писмо на областния управител до Министерството на 

регионалното  развитие  и  благоустройството  и  до  Централната 

избирателна комисия. Аз ви го докладвах преди известно време, с 

вх. № МИ-05-4 от 8 април 2015 г. Адресирано е до Министерството 

на  регионалното  развитие  и  благоустройството  и  до  Централната 

избирателна комисия и касае произвеждането на избори за кметове 

на  кметства,  по-точно,  относно  разпоредбата,  касаеща 

придобиването на статут на кметство от населени места с наличие на 

сто души население. Знаете, че писмото е докладвано за сведение, 

предстои обсъждане на проект на решение относно произвеждането 

на избори за кметове на кметства.  В тази връзка и това писмо ви 

докладвам за сведение, ще бъде обсъдено отново и при приемане на 

решението, което е подготвено от колегата Андреев.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик – колегата Цачев. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

00-467 от 7 май 2015 г. е получено писмо в Централната избирателна 

комисия  от  заместник-министър  на  транспорта,  информационните 

технологии и съобщенията. С това писмо ние сме уведомени, както 

и  други  държавни  институции,  че  се  провежда  инициатива  за 

отворени данни и стартиране на общоевропейски портал за отворени 

данни.  Свързано  е  с  транспонирането  на  Директива  2013/37  ЕС, 

както  и  с  Националната  програма за  цифрова  България  2015 г.  и 

други  програми,  свързани  със  създаването  на  портал  за  отворени 

данни.

 С писмото се обръщат към нас за попълване на въпросник, 

който  е  предоставен  от  Европейската  комисия.  Този  въпросник, 

колеги, не е на български език и се състои от 14 страници. Както 

въпросникът,  така  и  самото  писмо  се  намират  във  вътрешната 

мрежа, можете да се запознаете с тях. 

С  оглед  отговорите,  които  следва  да  представим  към 

въпросника,  както  и  въобще  към  кои  от  поставените  въпроси 

Централната избирателна комисия има отношение и следва и може 

да  отговори  съобразно  своята  компетентност,  предлагам 

въпросникът да бъде преведен на български език, за което да вземем 

протоколно  решение,  след  което  в  спешен  порядък  да  попълним 

въпросника, доколкото се отнася за нас, тъй като препоръчителният 

срок, който е поставен, е до 20 май 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува.

Гласували  18  членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 
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Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева) против – 2 (Ерхан Чаушев, Росица Матева).    

Заповядайте, за отрицателен вот, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Мисля,  че  не  трябва  ние  да  правим 

преводите, а който е получил, той трябва да ни го даде, за да ни даде 

възможност ние да преценяваме. Така някак си не ми стои добре. А 

иначе е добре да го видим какво представлява.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик –  колегата 

Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  ви  писмо  от 

Националната  здравноосигурителна  каса  с  вх.  №  ЦИК-00-463. 

Управителят на Националната здравноосигурителна каса във връзка 

със сигнал, постъпил в касата, ни моли да предоставим информация 

дали лицето Станчо Венелинов Манчевски е заемал ръководна или 

контролна длъжност в политическа партия към 31 октомври 2013 г. 

и до момента.

Отговорът е във вътрешната мрежа. Отговарям на господин 

Комитов,  че  Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с 

исканата  информация,  тъй  като  политическите  партии  се 

регистрират в публичен регистър в Софийски градски съд съгласно 

чл.  15  от  Закона  за  политическите  партии  и  съответно  би  могъл 

оттам да изиска необходимата му информация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, моля за коментари. Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували  17  членове на ЦИК:  за - 17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).    
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Продължаваме със следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-06-6 от 5 

май 2015 г. е постъпило писмо от кмета на община Своге инж. Жоро 

Цветков,  с  което  моли  председателката  и  ръководената  от  нея 

комисия за указание, становище или решение за действията, които 

трябва да предприеме общинска администрация – Своге, във връзка 

с  получени  искания  от  МВР,  Районно  управление  –  гр.  Своге, 

заведени със съответните входящи номера. Изпраща ни и копие от 

исканията  от  Районно  управление  –  Своге.  А  те  са  две  и  са 

идентични. Районно управление – Своге, съгласно дадени указания 

от прокурора при Районна прокуратура, искат да бъде предоставена 

пълна  информация  и  копие  от  избирателния  списък,  в  който  е 

отразено, че две лица, със съответните постоянни адреси и ЕГН, са 

упражнили избирателните си права на 25 май 2014 г. при избора на 

членове на Европейския парламент от Република България.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е подготвеният от 

мен  отговор  до  кмета  на  община  Своге.  Моля  да  го  погледнете. 

Отговорът е, че съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. при 

искане на разследващи органи за отваряне на помещенията, в които 

се съхраняват изборни книжа и материали и предоставяне на копия 

от  тях,  не  се  изисква  разрешение  от  Централната  избирателна 

комисия за достъп до тези помещения. Обяснил съм, че достъпът до 

съответното  помещение  конкретно  в  община  Своге,  където  се 

съхраняват изборни книжа и материали, следва да бъде извършен по 

реда на точки 17 и 18 от нашето Решение № 314, тъй като считам, че 

по  същество  това  е  искането  на  кмета  на  община  Своге  –  да  му 

обясним какво да прави с оглед на тези постъпили в община Своге 

искания.  Така  че,  колеги,  погледнете  го  и  ако  нямате  някакви 

допълнения  и  изменения,  моля  да  го  подложите  нагла,  госпожо 

председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам такива.
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Колеги, който е съгласен с така предложеното писмо, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Таня Цанева).    

Продължете, колега.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-77 от 

7  май  2015  г. е  постъпило  писмо  от  прокурор  при  Районна 

прокуратура –  гр.  Петрич,  Цветкова,  до  председателя,  с  което ни 

обяснява, че сме им били изпратили писмо за 2027 лица, за които 

има предположение, че без да имат право на глас, са гласували на 

проведените на 25 май 2014 г.  избори за членове на Европейския 

парламент от Република България. Казва, че обемът на цитираните 

материали,  съставляващи  общо  шест  тома,  не  е  позволил 

изпращането им по електронната поща към писмото на Апелативна 

прокуратура – София, и е било приложен под формата на вложен 

имейл  обяснително  писмо  от  ВКП  за  начина  на  достъп  до  тези 

материали.  Изразява  становище,  че  с  оглед  селекцията  на 

посочените  материали на  лицата,  които са  упражнили евентуално 

право на  глас  на територията  на община Петрич,  е  възложено на 

компютърен  специалист  към  Окръжно  следствено  отделение  – 

Благоевград, обаче е създадено практическо затруднение и не се е 

увенчало  с  успех  отварянето  на  тези  файлове.  Отново  са  били 

положени усилия от служители на Районна прокуратура – Петрич, за 

извършената  селекция,  но  предвид  обемността  на  материала  се 

изисква време.

С техни писма от 20 март и от 15 април 2015 г. са поискали от 

нас да им изпратим на хартиен носител релевантните документи за 

всички  лица,  които  са  упражнили  избирателното  си  право  на 

територията  на  община  Петрич.  Получили са  от  нас  две  писма  с 
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изходящи номера на 28 април за повечето от лицата, за които сме ги 

информирали, но не са открили в извлечението от списъка по т. 6 от 

Решение  №  374  и  оптичния  диск  материали  за  три  конкретни 

описани лица и ни молят да изпратим на хартиен носител заверения 

копия от релевантните и за тези три лица документи.

С  писмо  до  районния  прокурор  на  Петрич,  което  е  във 

вътрешната мрежа, им изпращаме копия от извлечение от списъка 

по т.  6  от Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г.,  приложени към 

списъка на ГД „ГРАО”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева). 

Следващ  докладчик е колегата  Матева.  Заповядайте, колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа е качен допълнителен отговор към писмо, което ви докладвах 

в  предходното  заседание,  с  което  даваме  информация  на  Пето 

районно управление – София, за лицата, които са били членове на 

секционна  избирателна  комисия №  32  в  Лондон.  В  предходния 

отговор всъщност сме дали невярна информация, тъй като едно от 

лицата  е  сменено  с  наше  решение  от  4  октомври.  Така  че  сега 

изпращаме копие от това решение и даваме името на лицето, което е 

било член на секционната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева). 

Продължете, колега.

РОСИЦА  МАТЕВА: Следващото  писмо  във  вътрешната 

мрежа е  отговор  на  Районно управление на  МВР –  Девин.  Става 

въпрос  за  две  лица,  които  притежават  избирателни  права,  не 

фигурират  в  списъка  по  т.  6,  нито  в  списъка  на  „ГРАО”  на 

гласувалите  повече  от  един  път,  така  че  изпращаме  тази 

информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева). 

Следващ докладчик е колегата Сидерова. Заповядайте, колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  до  Областна  дирекция  на  МВР –  Враца,  по  повод  тяхно 

искане да изпратим имената на членовете на СИК № 17 и № 107, гр. 

Враца,  както  и  да  представим  заверени  копия  от  избирателните 

списъци. Отговаряме, че трябва да се снабдят с тях от общинската 

администрация във Враца.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с изготвения отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Имам  готовност,  макар  че  не  съм 

написала писмото, но то е с две изречения, до Районно управление – 

Девин,  Областна  дирекция на МВР – Смолян,  по повод на техни 

четири писма за конкретни лица с изходящи номера 252-00-20-24, 

252-00-20-25,  252-00-20-26 и 252-00-20-23.  И за  четирите лица,  за 

които са ни попитали с отделни писма, сме направили справка и сме 

установили, че те не фигурират в списъците на ГД „ГРАО” както по 

т. 6, така и за лица, гласували повече от един път. 

Предлагам отговор в  смисъл:  Посочените  от вас  в  горните 

преписки лица (като ще ги изброя) не фигурират в списъците на ГД 

„ГРАО” за лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с един подобен отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По  отношение на искане, което сме 

получили от  Областна дирекция на МВР – Кърджали,   с  отделни 

писма, тъй като за всяко едно лице ни е изпращане отделно писмо, 

са ни поискали данни за две лица. Едното писмо е с изх. № 292-000-

62-82, а другото е с изх. № 292-000-66-37. Лицата, посочени в тези 

20



две писма имат настоящ адрес извън територията  на  Европейския 

съюз. Отговаряме им в този смисъл. Но тъй като са гласували на 

територията  на община Кърджали в посочени секции,  казваме,  че 

следва от  община  Кърджали  да  изискат  копие  от  избирателните 

списъци и останалите книжа.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  който  е 

съгласен със съдържанието на тези писма, моля да гласува.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  

Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,   Йорданка  Ганчева,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Получили сме от Областна дирекция 

на  МВР –  Кърджали,  запитване  с  техен  изх.  № 292-000-66-08 по 

отношение на едно лице, но лицето не е извършило престъпление. 

То е гласувало по настоящ адрес, което е нарушение на правилата на 

Изборния  кодекс.  Писмото  е  идентично  с  писмото  на  колегата 

Баханов,  което  гласувахме.  Отговаряме,  че  лицето  е  гласувало  в 

отклонение на Изборния кодекс, но неговите действия не попадат по 

действието на чл. 168 от Наказателния кодекс.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Имам  да  докладвам  две 

постановления. ДП-54/2008 г., ДП-58/2008 г. – това са по повод на 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  в  2007  г.,  с  номера 

266/2008 г. на Районна прокуратура – Хасково, и 286/2008 г. също на 

Районна прокуратура – Хасково. Прието е, че е изтекъл абсолютният 
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давностен  срок  за  преследване  на  такова  престъпление  и  са 

прекратени съответните производства. Това е за сведение.

Също  за  сведение  ще  ви  докладвам  осем  преписки  от 

различни районни прокуратури.

От Районна прокуратура – Пещера, техен изх. № 297/2015 г., 

Районна  прокуратура  –  Берковица,  техен  № 247/2015  г.,  Районна 

прокуратура – Дупница, техен № 682/2015 г., Районна прокуратура – 

Пещера, техен № 296/2015 г., Районна прокуратура – Пещера, техен 

№ 295/2015 г., Районна прокуратура – Каварна, техен № 157/2015 г. 

Касае  се  за  извършени  проверки  и  постановления,  които 

представляват  откази  за  образуване  на  наказателно  производство, 

тъй като се е констатирало, че действията на лицата, спрямо които е 

извършена проверката, не представляват престъпление по смисъла 

на чл. 168. За част от гражданите се е установило, че настоящият им 

адрес  е  на  територията  на  Европейския  съюз,  за  друга  част  от 

гражданите – че са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес и там 

са  гласували,  заличени  са  от  списъците,  а  за  едно  лицата  –  че  е 

настанено в дом на военноинвалиди, затова е гласувало в този дом.

Това е само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, слушам тази поредица от писма, които пристигат във връзка 

със  списъка  от  „ГРАО”  и  нашата  преписка  и  ще  ми  е  много 

интересно  и  наистина  тук  моля  цялата  работна  група  –  знам,  че 

подготвяме предстоящи избори, знам, че се готвим за референдум, 

но се обръщам към работната група, която формирахме за анализа на 

тези специфични случаи, защо се получава подобно разминаване в 

информацията. Мисля, че той ще бъде много полезен и във връзка с 

предстоящата ни среща с ВКП и Софийска районна прокуратура.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Ивков. Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  за  съжаление  не  можах  да  си 

подготвя докладите, обаче ви докладвам едно писмо, с което ви моля 

да  се  запознаете,  то  е  доста  дълго,  от  Прокуратура на  Република 
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България – Благоевград. Касае се за извършена проверка съгласно 

компетенциите  на  прокуратурата  общ  надзор  за  законност,  за 

няколко  селища,  където  масово  са  гласували  граждани  на  друга 

страна,  които  имат  и  българско  гражданство  в  с.  Бело  поле,  в  с. 

Рилци,  в  с.  Логодаш.  Сочат  се  нарушения на  Изборния кодекс,  а 

именно, че примерно в с. Бел поле при 7553 избиратели по списък е 

определена само една секция; в с. Рилци от 3651 – само една секция. 

Подобно е положението и в с. Логодаш.

Също така в една триетажна къща са регистрирани две-три 

хиляди човека.

Аз ви докладвам сега, без да имам готов проект за отговор, 

защото според мен отговорът трябва да е, че трябва да се обърнат 

към местната администрация. В крайна сметка, след изложение от 

четири  страници,  което  аз  накратко  ви  възпроизвеждам,  за  да  се 

запознаем сега, се искат от нас избирателните списъци или копие от 

тях,  като  се  иска  от  Централната  избирателна  комисия  да  се 

произнесе с решение, с което да разреши да им бъдат предоставени. 

Аз  считам,  че  те  трябва  да  се  обърнат  към  съответната  местна 

администрация и отговорът да бъде такъв. И не се нуждае местната 

администрация от наше решение, за да даде на прокуратурата, която 

има  право  да  изисква  в  рамките  на  проверките  тези  копия  от 

списъците.  Но  само  така  ли  да  отговорим,  при  положение  че  на 

четири  страници  ни  се  обясняват  проблемите,  нарушенията  на 

Изборния  кодекс  и  се  сочат  доста  сериозни  проблеми.  Моля  ви 

всички  да  се  запознаете,  за  следващото  заседание  ще  подготвя 

проект на отговор и моля някой, ако има в момента визия за това как 

да отговоря, ще се радвам да ми каже.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Двама колеги 

искат да вземат отношение. Разбира се, колеги, тъй като писмото е 

пет страници, е редно всички да се запознаем. Но в момента двама 

колеги  са  готови,  нека  да  ги  чуем.  Заповядайте,  колега  Христов. 

След това – колегата Сидерова.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.  Колеги, наистина писмо 

може би неправилно е адресирано до нас, по-скоро би трябвало да 

бъде адресирано до съответната администрация, тъй като в с. Бело 

поле  и  в  с.  Логодаш,  там  се  регистрират  български  граждани, 

придобили  българско  гражданство  и  най-вече  това  са  хора  от 

Македония.  Те,  за  да получат гражданство,  трябва да имат адрес. 

Същата работа е тук и за София, на един адрес имаше 20 хиляди. 

Това са адреси, на които не живеят хората, а са служебни адреси, на 

които  се  регистрират  придобилите  българско  гражданство  чужди 

граждани.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам в писмото, с което ще се 

отговори, колегата да добави само, както колегата Баханов, че могат 

да поискат директно от администрацията достъп по реда на Решение 

№ 314-ЕП от 2014 г., точки 17 и 18, може да добави, че се намира и 

на сайта на ЦИК. Това е за писмото.

Що се отнася до тези служебни адреси, проблемът не е на 

Изборния  кодекс,  проблемът  е  на  Закона  за  гражданската 

регистрация, както и на Закона за българското гражданство, защото 

там пише, че на лица, които нямат постоянен адрес и не могат да 

посочат постоянен адрес на територията на Република България, им 

бива предоставян служебно такъв адрес. Мария ще си спомни, че в 

2013  г.  ние  имахме  към  края  едно  писмо  от  Министерството  на 

вътрешните  работи,  тогава  беше  започнала  една  инициатива  за 

сформиране на група,  включително молеха и за  наше участие,  по 

въпроса за  промяна в тези закони.  И действително трябва да  има 

такава  промяна,  защото  това  са  неверни  адреси,  създават  се 

абсурдни секции с огромно количество. В Рила има такава секция 

със седем хиляди избиратели, както и на някои други места. Но това 

ние може би трябва да си го направим като извод.

В писмото  можем да  им кажем,  че  това  е  служебен  адрес 

съгласно Закона за българското гражданство.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги,  за 

пояснението,  стана ясно.  Колегата  Ивков ще подготви съответния 

отговор.

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Сюлейман. 

Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

продължавам с поредицата от писма, които постъпват от областните 

дирекции в Република България относно лицата, които са гласували, 

без  да  имат  такива  избирателни  права.  Поредното  е  от  Областна 

дирекция на МВР – Шумен. Входящият номер е вх. № ЕП-04-02-150 

от 27 април 2015 г.  Искат от нас да им предоставим информация 

относно посоченото лице в писмото дали е  гласувало,  без да има 

избирателни права и в кои избирателни секции е гласувало.

След направената  проверка  съм подготвил отговор  на  това 

писмо, който във вътрешната мрежа. Лицето е гласувало в секция № 

3, няма да ви чета отговора. Не отговаря на изискванията на § 1, т. 2 

от  Допълнителните  разпоредби  във  връзка  с  чл.  350,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс.  Също  така  и  че  оригиналните  избирателни 

списъци  се  съхраняват  в  помещения,  които  са  определени  със 

заповед на областния управител. Прилагам към писмото копие от 

списъка по т. 6 от Решение № 347-ЕП от 15 май 2014 г.

Предлагам, колеги, да одобрим това писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,    Камелия  Нейкова,  

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

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с писмо от  Областна 

дирекция на МВР – Шумен, с вх. № ЕП- 04-05-151 от 27 април 2015 

г. Лицето,  за  което  ни  питат  дали  е  гласувало,  без  да  има 
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избирателни  права,  е  гласувало  в  гр.  Малмьо,  Швеция.  След 

направената  проверка  съм  подготвил  проект  на  отговор,  който 

можете  да  видите  във  вътрешната  мрежа.  Текстът  е  идентичен  с 

предходния отговор, като тук добавям в приложенията списъка на 

избирателите,  които  са  гласували  в  секция  № 163  в  гр.  Малмьо, 

както и декларацията на съответното лице по чл. 33, ал. 2.

Предлагам  да  одобрим  така  подготвения  отговор  на 

поставения въпрос от Областна дирекция на МВР – Шумен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

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

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

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

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  с  писмо  отново  от 

Областна дирекция на МВР – Шумен, с  вх.  № ЕП-04-05-152. Тук 

случаят е малко по-особен, тъй като след направената проверка се 

установи, че посоченото лице фигурира в графа „МП”, тоест той е 

или  поставен  под  запрещение,  или  пък  е  лишен от  свобода.  Във 

връзка с това съм подготвил писмо, като съм добавил, че могат да се 

обърнат  към кмета  на община Шумен с  въпрос дали лицето се  е 

снабдило с удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс. Тоест 

към момента на изготвяне на проверката той фигурира, но той може 

да се е снабдил с удостоверение, което няма как да се види.

Предлагам да гласуваме така подготвения отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, компютри Не виждам.

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

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  с  писмо  от  Районно 

управление  –  Ботевград.  Тук  случаят  е  малко  по-особен.  След 

направената проверка се установи, че лицето навършва 18 години на 

29  май,  а  е  гласувало  на  25  май  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България. Във връзка с това съм подготвил 

проект на отговор, който е във вътрешната мрежа, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

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

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

Продължете, колега.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам по-нататък с писмо от 

Областна  дирекция  на  МВР  –  Шумен,  относно  лице  дали  е 

гласувало, без да има избирателни права. След направената проверка 

съм подготвил стандартния отговор със съответните приложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам,  ако позволите,  пак с 

писмо от Областна дирекция на МВР – Шумен, с вх. № ЕП- 04-02-

182  от  29  април  2015  г.  Писмото  е  аналогично  с  предходните  и 
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съответно  и  отговорът  е  аналогичен  с  отговорите,  които  съм 

подготвил досега. Можете да го видите във вътрешната мрежа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: И последното писмо, което имам да 

докладвам  за  днес,  е  с  вх.  №  ЕП-04-02-183  от  29  април  2015  г. 

Писмото е аналогично на всички досегашни. Проектът на отговор е 

във  вътрешната  мрежа.  Предлагам  да  одобрим  така  подготвения 

отговор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Андреев. 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

две писма, които са получени. Едното е с вх. № ЕП-04-02-184 от 29 

април 2015 г., изпратено ни от Областна дирекция на МВР – Велико 

Търново, във връзка с едно лице, което е гласувало в нарушение на 

Изборния кодекс. След извършената проверка излиза, че лицето не 

фигурира в списъците.

 В тази връзка ви предлагам, както колегата Сидерова и други 

докладчици докладваха, да бъде подготвен стандартен отговор и да 
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бъде  изпратен до Областна дирекция  на  МВР – Велико  Търново, 

Районно управление – Павликени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Докладвам  ви  отново  от 

Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Районно управление 

– Павликени, вх. № ЕП-04-02-185 от 29 април 2015 г. Става въпрос 

за друго лице, което е гласувало в нарушение на Изборния кодекс. 

От извършената проверка се установява,  че лицето не фигурира в 

списъците  на  ГД  „ГРАО”.  Предлагам  същият  отговор  да  бъде 

изготвен и по отношение на това писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

07-38  от  4  май  2015  г.  по  имейл  е  пристигнало  в  Централната 

избирателна комисия писмо, което ни е изпратено от Асоциацията 

на избирателните комисии от Централна и Източна Европа, с което 

ни  препращат  писмо  от  госпожа  Ирене  Кравос,  секретар  на 

Държавната избирателна комисия на Република Хърватска. В него е 

отправена  покана  до  всички  членове  на  Асоциацията  на 

избирателните комисии от Централна и Източна Европа и до самата 
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асоциация да изпратят наблюдатели в предстоящите избори, които 

ще се проведат в неделя на 31 май 2015 г. Изборите са във връзка с 

решение на хърватското правителство да свика избори за съвети и 

представители на националните малцинства в органите на местното 

и регионалното самоуправление.

Към писмото е приложен и формуляр за попълване. Тъй като 

сроковете са кратки, аз предлагам за момента да остане за сведение, 

като в следващото заседание да можем да вземем решение да бъде 

изпратен отговор дали ние ще участваме и ако не участваме, просто 

да благодарим за поканата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, в тази 

връзка  имам  и  молба  да  проверим  и  да  имаме  предварително 

становище на финансовия контрольор имаме ли налични средства за 

закупуване на билети и въобще какво е състоянието в Централната 

избирателна комисия. За следващото заседание.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам, тъй като срокът за 

регистрация на наблюдателите е до 25 май, в следващото заседание в 

четвъртък  да  го  докладвам  и  да  преценим.  Но  за  момента  го 

докладвам за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз въпреки всичко смятам, че е редно днес 

да  вземем едно принципно решение,  защото времето е  кратко,  от 

една страна. От втора страна, да не се получи както с поканата за 

изборите в Лондон. Аз специално смятам, че е добре Централната 

избирателна комисия да участва с един или двама представители.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, разбира се, че е 

добре да участваме с представители, защото това повишава и личния 

ни капацитет. Но аз никога няма да подпиша командировъчни, ако 

няма пари. Поради тази причина моля да се отложи наистина, както 

и докладчикът предложи,  за  следващото заседание,  за  да видим с 

какви  възможности  ЦИК  разполага,  да  имаме  становището  на 
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предварителни финансов контрол. А и ние да преценим кого бихме 

изпратили.

Продължете, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за четвърти път поканата от Централната избирателна комисия на 

Молдова във връзка с местните избори, които ще бъдат проведени 

на 14 юни 2015 г. Крайната дата за регистрация на наблюдателите е 

20 май 2015 г. И в тази връзка, тъй като сроковете и тук са доста 

кратки,  предлагам  да  вземем  решение  дали  ще  изпращаме 

наблюдатели, ако изпращаме, колко души, а ако не изпращаме, да 

върнем отговор с благодарност за поканата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  имаме  ли 

предварителен финансов контрол? Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  предварителният  финансов 

контрол  безспорно  е  важен,  но  по-важно  е  да  започнем  една 

процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  за  закупуване  на 

самолетни билети. Защото така отлагаме във времето и ще отложим 

още куп пътувания. Тук не е въпрос според мен на бюджета, а на 

прилагане на Закона за обществените поръчки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Много 

сте  права,  да  въпрос  на  бюджет  към  настоящия  момент,  защото 

Законът  за  обществените  поръчки  не  е  приложен.  И  въпрос  на 

Закона  за  обществените  поръчки.  Имаме  и  докладчик,  имаме  и 

работно заседание утре на тази тема и още няколко теми. Утре ще 

имаме работно заседание,  на  което да  обсъдим организационни и 

принципни въпроси. След като приключи днешното заседание, ще 

уточним и часа.

Колега Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз само ще добавя, че всъщност липсата 

на  финансова  обосновка  стана  причина  да  не  пътуваме  за 

конференцията,  за  която  бяхме  гласувани.  Така  че  не  само  че 

подкрепям, че трябва да има финансова обосновка, но трябва да бъде 

изготвена предварително, когато се докладват такива покани.
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И  другото,  което  смятам,  е,  че  наистина  е  крайно 

наложително да обявим тази обществена поръчка, за да не изпадаме 

в подобни ситуации като тази за конференцията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  и  за  двете 

становища. Наистина, колеги, когато имате такива преписки, нека в 

зала  да  влиза  и  този  предварителен  финансов  контрол.  Господин 

Желязков, на когото е възложено, е наясно, че трябва да го извърши.

Продължете със следващия доклад, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава аз имам предложение по 

досега докладваните в рамките до четвъртък да бъде изготвен такъв 

финансов контрол, за да можем да имаме все пак преценка.

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07-36 са получени две писма, 

които  са  от  Аун  Хеунк  Сук,  който  е  генерален  директор  на 

Световната асоциация на органите на управление на провеждане на 

изборите.  Това  е  Световната  организация,  на  която  Централната 

избирателна комисия е член и ако вие си спомняте, през миналата 

година  на  посещение  беше  господин  Ли  Ин-Бок,  който  е  от 

Националната  избирателна  комисия  на  Корея  и  който  в  момента 

председателства Световната асоциация на избирателните комисии.

С писмото ни уведомяват, че Втората сесия на асоциацията 

ще  бъде  проведено  през  август   2015  г.   в  Доминиканската 

република, като датите, които са определени, са от 18 до 22 август 

2015  г.  Освен  самата  сесия  на  асоциацията,  на  която  ще  бъдат 

приети като членове Аржентина, Бразилия, Македония, Парагвай и 

Перу, както и ще бъде изменена Хартата на Световната асоциация на 

органите  на  управление  на  провеждане  на  изборите  и  ще  бъдат 

одобрени финансовите условия и вноските, които следва членовете 

да  внесат,  ще  бъде  проведена  и  конференция,  организирана  и  в 

сътрудничество  с  Избирателната  комисия  на  Доминиканската 

република на тема „Ролята и предизвикателствата пред органите за 

управление на провеждането на избори, свързани с гарантиране на 

изборния интегритет”.

32



С поканата ни уведомяват, че АУЕП ще поеме разходите за 

двама делегати от страна на Централната избирателна комисия на 

Република  България,  което  включва  престоят  плюс  вътрешните 

трансфери,  които  ще  бъдат  извършени  до  мястото,  където  ще  се 

проведе  конференцията,  а  именно  това  е  Пунта  Кана  в 

Доминиканската  република.  Единственото,  което е  като  разход  за 

Централната  избирателна  комисия,  е  поемането  на  самолетните 

билети  от  София  до  Доминиканската  република,  като  тези 

самолетни  разходи  по  това,  което  е  изготвено  като  справка  от 

госпожа Жекова,  те са около 1400 евро. Има един малко по-скъп, 

който е около 1700 евро, но той може би е с повече прекачвания, 

което вдига цената.

В  поканата,  която  е  изпратена,  има  директно  запитване  за 

участието на нашия председател,  тъй като конференцията ще е на 

ниво председател на  централни избирателни комисии и с  оглед и 

взиманите решения, които ще бъдат на сесията,  за тях е важно да 

знаят дали нашият председател ще отиде.

Аз лично като докладчик правя предложение да гласуваме да 

изпратим двама делегати, като единият делегат с оглед и нивото, на 

което  ще  бъде  проведена  тази  конференция,  да  бъде  нашият 

председател и вторият член от делегацията да бъде колегата Матева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  аз 

обаче бих помолила да вземем принципното решение да изпратим 

двама колеги, а кои да бъдат те, да преценим малко по-късно. Казвам 

го, защото 18-22 август е вече активен период. За мен би било много 

важно да представлявам ЦИК в тази среща на високо ниво, но може 

би  включително  и  заместник-председател  би  могъл  добре  да  се 

справи  с  тази  дейност.  Така  че  нека  да  потвърдим изпращане  на 

двама,  мисля,  че  дотогава  обществената  поръчка  за  самолетни 

билети  би  следвало  да  е  приключила  или  поне  изразявам  тази 

надежда, а оттам насетне да помислим кои да бъдат те.

Заповядайте, колега Мусорлиева.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Просто  да  уведомя  някои  от 

колегите, които може би не знаят. Независимо от това, че типично 

по български ние считаме, че е някаква по-особена дестинация, но 

очертава  се  тази  организация  да  стане  една  от  най-важните 

организация на управленски органи в света. Има индикации за това, 

че тя е със сериозно финансиране, и организационно, и технически, 

и логистки, и т.н. Много съществени задачи ще бъдат определяни на 

форумите на тази организация. Искам да ви кажа, че те обмисляха 

включително и срещи в Източна Европа, просто не може да стане 

тази организация и затова в момента е там. Не случайно държави 

като Румъния вече са членове, Македония сега ще стане член и т.н. 

Просто исках да кажа това за колегите, които на пръв поглед чуват 

само дестинацията, а действително това е съществено.

Отделно  по-нататък,  може  би  след  тази  среща,  трябва  да 

помислим и ние за членство. Но това е вече, след като колеги отидат 

и донесат материали.

И последното нещо, което искам да кажа. С оглед на третия 

модул, който е даден, „Медии и социални медии”, бих искала да ви 

помоля,  когато  стане  въпрос  и  е  възможно също да  обсъждате  и 

моята кандидатура, защото мислено съм започнала да подготвям по 

този въпрос проектодоклад, който бих предоставила, разбира се, на 

други колеги, които отидат. Това е. Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Позволете  ми,  колега 

Мусорлиева, само едно изречение. Напълно подкрепям вашата теза 

по отношение на сериозността на АУЕП. Ние проведохме и среща с 

председателя на ЕУЕП, така че мисля, че Централната избирателна 

комисия е запозната със сериозността на онова, което предстои.

Заповядайте, колега Андреев.

 АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  само  искам  да  направя 

уточнението,  което  и  го  казах  в  началото,  че  Централната 

избирателна комисия е член на АУЕП и е един от учредителите. И в 

тази връзка не тук е интересна дестинацията,  а е въпрос за самия 

форум, защото и форумът изисква участието на едно високо ниво. 
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Аз лично затова предлагам при всички случаи, независимо дали това 

е близко до активния период, но с оглед и посещението, което беше 

на господин Ин-Бок, е  хубаво то да бъде на ниво на Централната 

избирателна комисия. Тъй като се поемат и разходите, които са от 

самата  Световна  организация,  аз  лично считам,  че  ние  можем да 

изпратим  двама  членове,  тъй  като  и  дестинацията  е  далечна  и 

пътуването на един делегат от наша страна би било по-трудно и по-

затормозяващо. В тази връзка аз предлагам те да бъдат двама.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  да 

гласуваме  изпращането  на  двама  представители  на  Централната 

избирателна комисия на този висок форум.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Таня Цанева) против –  1 (Ивайло Ивков).    

Колега,  аз  ще  ви  помоля  да  изготвим  едно  писмо  и  да 

преведем на английски, за да можем своевременно да го изпратим и 

да бъдат уведомени организаторите.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  точно  това  исках  да 

предложа.  И  в  писмото  ще  напиша,  че  допълнително  ще  бъдат 

определени членовете на Централната избирателна комисия, които 

ще  отидат,  и  ще  бъде  потвърдено  дали  нашият  председател  ще 

участва или на негово място някой друг.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да се добави, че това ще зависи от 

предстоящите избори в България.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължете със следващ доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-23 от 30 април 2015 г. от Ищван 

Ахий,  програмен  мениджър  в  Асоциацията  на  избирателните 

комисии от  Централна  и  Източна  Европа.  В  писмото  се  изразява 
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благодарност  за  получената  информация  по  отношение  на 

английския текст, който ще бъде своевременно качен, като, разбира 

се, трябва да се прецени руският текст, който да бъде изготвен и да 

бъде предоставен,  за  да може и той да бъде качен на страницата. 

Мисля,  че  същата  информация  бихме  могли  да  предоставим  за 

превод на руски език и съответно да бъде препратена с едно писмо 

към  Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Централна  и 

Източна Европа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с направеното предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги  

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за  сведение  вх.  №  ЦИК-07-19  от  7  май  2015  г. писмо,  което  е 

получено  от  Централната  избирателна  комисия  на  Мексико  във 

връзка с посещението на двама наши членове като наблюдатели на 

изборите,  които ще се проведат на 7 юни  2015 г. Със същото ни 

уведомяват,  че  Централната  избирателна  комисия  на  Мексико  е 

готова  да  поеме  разходите  по  престоя  на  един  от  двамата 

наблюдатели, като Централната избирателна комисия ще  следва да 

поеме само разходите за втория член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  беше 

добра новина, колеги. Продължете, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  И в тази връзка ви докладвам и 

вх.  № ЦИК-00-466 от 7 май  2015 г. писмо,  което е  изпратено до 

Централната избирателна комисия от Министерството на външните 

работи,  дирекция  „Америка”,  с  което  ни  е  препратена  нотата  на 

пълномощния министър Емил Самарджиев в Мексико във връзка с 

осигуряването  на  посрещането  и  изпращането  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия с оглед осигуряването на тяхната 
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сигурност  при  престоя  в  Мексико.  Мисля,  че  следва да  изкажем 

благодарности за съдействието, което ни оказва Министерството на 

външните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Всъщност е добре да направим едно благодарствено писмо, което в 

един бъдещ момент да гласуваме.

Колега, други доклади имате ли? Нямате. 

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо Алексиева. Колеги, и аз 

като колегата Андреев искам да ви докладвам имейл с вх. № ЦИК-

07-21 за  четвърти  или пети  път,  от  31 март съм започнала.  На 7 

април във вътрешната мрежа съм качила и програмата. Става дума 

за  предложение  за  участие  в  Международния  център  за 

парламентарни  изследвания,  които  ще  имат  следващо 

сертифициране на тема „Сертификат за изборни процеси”, което ще 

се състои в Лондон от 6 до 10 юли  2015 г. Тъй като го докладвам 

вече  няколко  пъти,  нямах  и  цена  на  обучението,  бях  помолила 

госпожа Жекова да проучи. Вчера сме получили цената, тя е 2950 

английски паунда на човек. Предлагам днес да решим ще имаме ли 

кандидати или не, за да можем да приключим тази преписка.

Предлагам  да  напишем  един  отговор,  че  за  съжаление, 

поради  подготовката  на  изборите,  няма  да  има  участие  от  наша 

страна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги  

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

Заповядайте, колега със следващ доклад.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  вх.  № 

ЦИК-00-470  е  разпределено  на  колегата  Томов,  но  тъй  като  той 
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отсъства, ще ви докладвам аз. Имаме уведомление от Обществения 

съвет, че днес ще имат редовно заседание с три точки в дневния ред: 

Избор  на  ръководен  състав  (както  предполагам  помните,  те  има 

мандат шест месеца); Коментар по анализа на ЦИК за произведените 

избори; Разни.

Докладвам ви за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  и 

моят доклад щеше да бъде същият, защото съм го разпределила на 

колегата Томов, добре че вие го докладвахте, колега Цанева, така че 

аз нямам доклади в точка „Разни”.

Колеги,  въпросът,  който  стои  обаче  във  връзка  с  тази 

преписка и аз искам да го поставя, е участието на представители от 

страна  на  Централната  избирателна  комисия  в  заседанието  на 

Обществения  съвет.  Нека  да  преценим,  защото  по  точка  първа  – 

избор на ръководен състав на Обществения съвет, ние нямаме какво 

да правим на това заседание, но по точка втора във връзка с анализа, 

може би би било добре да имаме поне един наш представител или 

тези,  които  желаят,  в  по-широк  състав.  Затова,  колеги,  аз  ви 

предлагам, който желае, да участва по точка втора днес от 14 часа.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  във  връзка  с  постъпили 

запитвания  от  представители  на  медиите  относно  анализа,  който 

изготвихме, ви предлагам анализът от произведените през миналата 

година избори, който представихме в Народното събрание, да бъде 

публикуван  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Таня Цанева).

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, само за сведение да 

ви  докладвам,  че  е  пристигнало  писмо  по  пощата  с  искане  от 

Общинската избирателна комисия – Тетевен, с вх. № МИ-15-136 от 7 

май 2015 г. за изплащане на възнаграждение. С протоколно решение 

от 28 април ние сме гласували тяхното възнаграждение. Докладвам 

ви го само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други доклади? Заповядайте, колега Христов.

Точка  8.  Приемане  на  Увод  към  Бюлетина  за  новите  и 

частични избори.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моят доклад е във връзка с 

увода,  който предлагам да бъде включен в Бюлетина за  новите и 

частични  избори.  Публикуван  е  във  вътрешната  мрежа  на  5  май. 

Предполагам, че сте имали възможност да го прочетете, но все пак 

да отбележа съществените неща. Отбелязано е, че по време на този 

мандат  –  от  2011  до  2014  г. е  имало  два  изборни  кодекса,  две 

централни избирателни комисии (това са различните неща от тези, 

които са били досега). И без да съм отбелязал, защото ще ги има в 

общите данни, но все пак за ваше сведение, на практика за първи път 

новите  частични  избори  се  произвеждат  по  три  различни  вида 

протоколи –  два  по стария  Кодекс,  един по новия,  което  създава 

известно затруднение сега при отпечатването на Бюлетина, тъй като 

трябва да бъдат зададени точките, които се съдържат в съответните 

протоколи.

В  тази  връзка  искам  да  направя  само  едно  допълнение  в 

предпоследния  абзац  на  увода.  Досегашните  бюлетини са 

отпечатани по области, примерно посочва се в област Благоевград в 

кои  населени  места  е  имало  избори.  Тук  ще  направим  известна 

промяна, тъй като са по различни протоколи, ще бъдат дадени по 
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реда на произвеждане на изборите,  а  ще има отделно указател за 

областите.  Затова  изменяме  предпоследния  абзац  и  той  добива 

следния вид:

„Бюлетинът се състои от увод, общи части, подробни данни 

за новите и частични избори с имената на общините и кметствата, в 

които  са  произведени  избори,  и  указател  по  области  за 

произведените нови и частични избори.”

Предлагам да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  увод,  ведно  с 

корекцията, която беше направена в зала, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).    

 Благодаря, колега Христов, за хубавия увод към Бюлетина. 

Продължете. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, имам още едно предложение. 

Аз съм го докладвал преди две седмици. Ако си спомняте, то беше 

във  връзка  с  едно  писмо  на  организацията,  която  ни  е  продала 

миналата  година  антивирусните  програми  за  сървъра  на 

Централната  избирателна  комисия.  Тъй  като  на  моя  компютър 

нямаше  инсталирана  антивирусна  програма,  възложихме  на 

домакина да направи проверка и се оказа, че на още два компютъра 

от  настолните  компютри,  които  са  в  кабинетите,  няма  такава 

програма. Затова предлагам освен тези три антивирусни програми за 

сървъра, на които да се увеличи срокът с една година, да закупим 

още  три  антивирусни  програми  за  тези  компютри.  Цената  им  е 

двадесет и няколко лева, има пари за това. Но тъй като срокът е 14-

ти, а днес сме 12-ти, предлагам да приемем протоколно решение и да 

упълномощим  домакина  да  се  закупят  три  нови  антивирусни 
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програми  и  да  се  удължи срокът  на  останалите  три,  които  са  от 

предходната година.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова).    

Колеги, има ли други доклади? Няма.

Закривам днешното заседание. Свиквам следващото редовно 

заседание в четвъртък от 10,30 ч.

(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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