
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 196

На  26  май  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклади  по  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения.

Докладва: Росица Матева

2.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Чепеларе.

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Докладни записки.

Докладва: Севинч Солакова

4. Доклади по писма.

Докладват: Иванка Грозева, Румяна Сидерова,

Александър Андреев, Георги Баханов, Метин Сюлейман

Мария Бойкинова

5. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, 

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.     



ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев, 

Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  11,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  имате  проекта  за  дневен  ред.  Ще  ви  моля  да  ми 

позволите преди старта на предложения ви и евентуално изменен и 

допълнен с ваши предложения дневен ред, да ви разкажа накратко и 

за състоялата се днес работна среща, която наложи заседанието ни 

да започне по-късно.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнение  към  така 

предложения дневен ред. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите като докладчик по молба на колегата Ганчева, която 

отсъства по обективни причини, а именно в платен годишен отпуск, 

в  точката  доклади  по  писма  за  писмо  от  Министерството  на 

правосъдието до Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колега 

Сюлейман, заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам  и  мен  да  включите  в  точката  доклади  по  писма  като 

докладчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви,  колега 

Сюлейман. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще помоля в дневния ред да 

се включат и две докладни, обсъдени на Работна група 1.2. вчера.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ги като нова 

точка трета преди доклади по писма.
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Други  предложения?  Не  виждам.  Определям  колегата 

Сюлейман да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,   Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

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

Цачев).  

Колеги,  преди  да  продължим към краткото  представяне  на 

работната среща и дневния ред, позволете ми да ви уведомя, че днес 

отсъстват  от  заседание колегата  Нейкова,  колегата  Христов, 

колегата  Цанева,  колегата  Пенев  и  колегата  Ганчева поради 

ползване  на  отпуск;  колегата  Сидерова ще  закъснее  поради 

обективни причини.

Колеги,  преди  старта  на  настоящото  заседание на 

Централната  избирателна  комисия  по  покана  от  председателя  на 

Народното  събрание  ръководството  на  Централната  избирателна 

комисия участва в среща с представители на Председателския съвет 

на  Народното  събрание,  представители  на  ръководствата  на 

различните  парламентарни  групи,  Централната  избирателна 

комисия, печатницата на БНБ и другите специализирани печатници 

и  представители  на  „Информационно  обслужване”  по  повод  две 

теми. Първата тема е отпечатване на бюлетините за предстоящите 

общи  местни  избори.  Втората  тема  е  машинното  гласуване.  В 

срещата участва и представител на Кабинета, а именно министъра на 

финансите.

По първата тема стана ясно, че след извършеното проучване 

към настоящия момент според представители на печатниците няма 

други  печатници  в  България,  които  да  могат  да  извършат 

специализираното  отпечатване  на  бюлетините  –  знаете  –  с 

номерирането  и  с  кочанирането  на  бюлетините.  Това  е  новата 

информация за Централната избирателна комисия. Бяха потърсени 
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становищата  на  всички  участващи.  Централната  избирателна 

комисия  потвърди  заявената  досега  многократно  позиция  както  в 

доклада,  съдържащ анализ  на  произведените  през  2014 г.  избори, 

така  и  позицията,  която  заяви  на  работна  среща  в  Кабинета,  на 

работната среща тук с печатницата на БНБ и други специализирани 

печатници, а именно, че Централната избирателна комисия е наясно 

с проблема, изразява тревога, алармирала е за това предварително. 

Наясно е, че е необходимо да има и още специализирани печатници 

и  макар  че  това  е  въпрос  изцяло  от  компетентността  на 

Министерския  съвет,  то  Централната  избирателна  комисия  като 

един от гарантите за организацията и произвеждането на честни и 

свободни избори е  в  готовност,  когато  бъдат  определени и  други 

специализирани  печатници,  своевременно  да  определи  реда  за 

контрола  на  отпечатването  на  бюлетините,  в  които   и 

специализирани печатници да бъдат те. 

По  отношение  на  машинното  гласуване,  колеги,  не  стана 

дума  Централната  избирателна  комисия  да  взима  отношение. 

Господин  Константинов  от  „Информационно  обслужване” 

представи  рисковете,  които  стоят  пред  произвеждане  на  реално 

съобразно  Изборния  кодекс  предстоящите  избори  машинно 

гласуване  и  обхващането  на  множество  на  брой  секции при  това 

реално  машинно  гласуване.  От  присъстващите  народни 

представители  се  изрази  становище,  че  всъщност  законът  ни 

предоставя възможност да произведем реално машинно гласуване в 

до 500 секции,  а  решение на  Централната  избирателна комисия е 

какъв да е техният брой, като символично беше поставен и въпросът, 

че дори и една секция би отговорила на изискването на закона.

Поставям този въпрос, защото съвсем скоро ние ще обсъдим 

и нашето становище по отношение на машинното гласуване. А по 

отношение  на  отпечатването  на  бюлетините  имаше  общото 

разбиране, че Изборният кодекс няма да бъде променян и въпрос на 

компетентните  по  Изборния  кодекс  органи  е  да  осигурят 

организацията на отпечатването на бюлетините.
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Колеги, има ли нещо друго, което не споделих от днешната 

среща, а вие намирате за важно? 

Това е, колеги. Да преминем към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, колега Матева.

Точка  1.  Доклади  по  актове  за  установяване  на 

административни нарушения.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви докладвам пет 

постановления, която са издадени от областния управител на област 

София-град,  с  които  се  прекратява  административно-наказателно 

производство  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение, издадени от Централната избирателна комисия.

Първият е  с  вх.  вх.  № НС-05-70 от 21 май 2015 г.  Това е 

постановление към № 3714 от 19 май 2015 г., с което се прекратява 

производството  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 66, издаден от 13 октомври 2014 г.

Следващият  е  с  вх.  №  НС-05-71  от  21  май  2015  г., 

постановление  към  №  3734  от  19  май  2015  г.  Прекратява  се 

производството  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 32 от 30 септември 2014 г.

Следващият  вх.  №  НС-05-72  от   21  май  2015  г., 

постановление  към  №  3725  от  19  май  2015  г. Прекратява  се 

производството  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 51 от 5 октомври 2014 г.

Следващият вх. № НС-05-73 от 21 май 2015 г., постановление 

за  прекратяване  на  производството  по  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение  към №  3710  от  19  май  2015  г. 

Прекратява  се  производството  по  акт  за  установяване  на 

административно нарушение 23 от 29 септември 2014 г.

Последният  е  вх.  №  НС-05-74  от  21  май  2015  г., 

постановление  към  №   3722  от  19  май  2015  г. Прекратява  се 

производството  по  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 28 от 1 октомври 2014 г.
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Всички  постановления  са  издадени  за  прекратяване  на 

производството поради изтичане на шестмесечният срок, в който е 

следвало да бъде издадено наказателно постановление след издаване 

на акта за установяване на административно нарушение. Докладвам 

ви ги за сведение и предлагам да възложа на юрисконсултите ни все 

пак  да  изготвят  една  справка  на  коя  дата  са  изпратени 

административните преписки на областния управител, тъй като той 

има  задължение  по  Изборния  кодекс  да  издаде  наказателните 

постановления в тридневен срок от получаване на административно-

наказателната  преписка.  И  ще  ви  докладвам  допълнително  за 

сведение информацията, която ще получа от нашите юрисконсулти.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  първа  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  втора  –  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от ОИК – Чепеларе. Заповядайте, колега Чаушев.

Точка  2.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

Общинската избирателна комисия – Чепеларе.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с  вх. № МИ-15-155 от 

12 май 2015 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

за  проведени  заседания от  Общинската  избирателна  комисия – 

Чепеларе. Едното заседание е проведено на 4 май 2015 г., на което са 

присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена  на  комисията.  На  това  заседание  са  разглеждали  искане, 

получено от председателя на Общинския съвет за освобождаване на 

общински съветник по негово искане. Разгледали са това искане и са 

дали седемдневен срок евентуално въпросният общински съветник 

да предаде възражения.

Предлагам на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във 

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

местната администрация да изплатим това заседание от държавния 

бюджет.
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Следващото  заседание  е  проведено  на  11  май  2015  г.,  на 

което са присъствали: председател, заместник-председател, секретар 

и  9  члена  на  комисията.  На  това  заседание  вече  са  освободили 

въпросния  общински  съветник  и  са  назначили  следващия  от 

съответната листа.

Предлагам на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс   да 

се изплати възнаграждение за това заседание от държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

председател. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направените  предложения,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев).  

Колеги,  преминаваме  към точка  трета.  Заповядайте,  колега 

Солакова по отношение на докладните записки.

Точка 3. Докладни записки.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  материали, 

които  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа  в  папка 

„Администрация”, подпапка „Счетоводство”.

Първият  доклад  е  относно  определяне  на  базата  за 

изчисляване на сумите за представително облекло на членовете на 

ЦИК  и  за  облекло  на  администрацията.  Съгласно  чл.  21  от 

Вътрешните  правила  за  трудовия  ред  в  Централната  избирателна 

комисия  тези  средства  трябва  да  бъдат  осигурени от  бюджета  на 

Централната  избирателна  комисия.  За  всяка  календарна  година 

Централната  избирателна  комисия  следва  да  определя  конкретния 

размер и базата за изчисляването на този размер за служителите в 

администрацията. Тези въпроси са уредени в чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от 

Вътрешните правила.
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На  заседание  на  Работна  група  1.2.,  проведено  вчера,  на 

25 май,  този  въпрос  беше  обсъден.  Това,  което  предлагаме  на 

вниманието  ви,  е  на  основание  чл.  21,  ал.  2,  за  всеки  член  на 

Централната  избирателна  комисия  от  бюджета  на  ЦИК  за 

календарната  2015  г. да  се  изплатят  суми  в  размер  на  две 

средномесечни  заплати  на  заетите  по  трудово  и  служебно 

правоотношение  в  обществения  сектор  по  данни на  Националния 

статистически  институт  за  м.  декември  2014  г.  Изчисленията  са 

направени към настоящия момент и справката също е публикувана 

във вътрешната мрежа в подпапка „Счетоводство”.

На  основание  чл.  21,  ал.  3  на  всеки  служител  в 

администрацията  за  календарната  2015  г. да  бъдат  изплатени  за 

облекло суми в размер на 1,5 от размера на средномесечната заплата 

на  заетите  по  служебно  и  трудово  правоотношение  в  бюджетния 

сектор  също  за  м.  декември  2014  г.  Всеки  служител  в 

администрацията  трябва  да  получи  съразмерно  на  времето,  през 

което  е  в  трудови  правоотношения  с  Централната  избирателна 

комисия  -  с  това  отговаряме  на  въпроса,  който  обсъдихме  по 

отношение на Теодора Балтова.

По  възможност  работата  в  счетоводството  да  бъде 

организирана така, че сумите да бъдат изплатени за м. юни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми  колеги,  аз  не  съм 

член на тази група, но искам да попитам защо сравняването на двете 

средни  месечни  заплати  за  страната  не  е  към  това,  което  ни  е 

пратено от Статистическия институт за м. април т.г, а отиваме още 

на декември, естествено там е по-висока средната месечна заплата. 

Защо не е сравняването със сега настоящата актуална средна заплата 

за годината, каквато тук имаме във вътрешната мрежа?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предполагам, че и други 

колеги от работната група ще вземат  отношение. На първо място, 

трябва  да  отбележим,  че  става  дума  за  прогнозни  данни  през 

годината, предоставени от Националния статистически институт. Но 

тук специално следва да обърнем внимание, че сумите се дължат за 

цялата календарна година, тоест считано от 1 януари до 31 декември 

2015 г. Поради тази причина предложението ни не би могло да бъде 

друго, освен да бъде за последния месец на предишната календарна 

година.  Не  сме  се  съобразявали  и  не  е  това  причината  да 

разглеждаме размерите – кой размер е по-висок и кой размер е по-

нисък. Просто няма никаква логика да се вземе за база прогнозна 

данна в средата на годината, при положение че обхваща периода от 

1 януари 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Други колеги? 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  подкрепа  на  казаното  от  колегата 

Солакова само ще допълня, че ние подробно обсъдихме на работно 

заседание на работната група коя база трябва да вземем предвид.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  за  пълнота  да  допълня,  че 

всички материали бяха изпратени до всички членове на Централната 

избирателна комисия с покана за заседанието на Работна група 1.2.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

изказвания? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направените предложения, 

моля да гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за -  12  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, 

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

против – 1 (Маргарита Златарева).  
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Продължаваме  със  следващата  докладна  записка.  Колега 

Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение една 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация” с вх. 

№ ЦИК-09-22 от 30 април 2015 г.  Публикувана е в същата папка 

„Администрация”. В тази докладна госпожа Манолова ни уведомява, 

че  в  изпълнение  на  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  от  9  декември  2014  г.  е  информирала  по 

телефона  неколкократно  госпожа  Виолета  Георгиева  за 

необходимостта от представяне на писмен отчет за извършената от 

нея  работа  по  граждански  договор  № 156  от  5  август  2014  г.  за 

периода от 1 октомври до приключване на договора - 19 ноември. До 

този момент,  тъй като предоставихме и по-дълъг срок за госпожа 

Манолова  да  може  да  уведоми  госпожа  Виолета  Георгиева  по 

телефона,  неколкократно  да  я  покани  да  изпълни  този  свой 

ангажимент, до този момент писмен отчет от госпожа Георгиева не е 

постъпил.

Обсъдихме  всички  материали,  които  са  публикувани  във 

вътрешната  мрежа.  Съгласно  договора,  който  ви  цитирах,  чл.  8 

предвижда заплащането по този договор да се извърши на две равни 

части  след  подписване  на  приемно-предавателен  протокол  между 

изпълнителя  и  възложителя.  За  първия  период  на  работата  по 

договора  –  до  30  септември 2014 г.,  има протоколно решение на 

Централната  избирателна  комисия  за  приемане  на  работата  и 

подписан  протокол  за  констатиране  на  извършената  работа.  За 

втория  период  –  след  30  септември  до  19  ноември  2014  г., 

предложението  на  работната  група  е  да  не  се  подписва  приемно-

предавателен  протокол  за  констатиране  на  извършването  на 

работата  и  да  не  се  заплати  дължимото  за  този  период  по  този 

договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Само едно допълнение, ако позволите, 

всъщност причината да направи това предложение работната група 

беше  именно  недаването  на  отчет  от  госпожа  Георгиева  за 

свършената работа за втория етап от договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам желаещи за изказване.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за -  12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, 

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

против – 1 (Александър Андреев).  

Благодаря. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с  вх.  № МИ-06-23  от  25  май  2015  г. от  кмета  на  община 

Мъглиж.  Поставя  се  на  вниманието  на  главния  секретар  на 

Министерския съвет въпрос, свързан с организационно-техническата 

подготовка  на  изборите,  с  копие  до  Централната  избирателна 

комисия. Докладвам ви го за сведение.

По  телефона ми се обади и секретарят на община Мъглиж. 

Най-вероятно тези въпроси касаят и интересуват всички общински 

администрации в момента, които са започнали своята организация за 

предстоящите общи избори. Подобни въпроси бяха постъпили при 

нас и докладвани за сведение и от Столична община. Свързани са с 

поръчка за урни за гласуване на местните избори 2015 г. с оглед на 

необходимостта от закупуване на допълнителен брой.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имам и въпрос, който е и 

въпрос-молба, дали е публикуван материалът в съответната папка, 

която открихме за местните избори? И ако не е публикуван, молбата 

ми е да бъде публикуван там.

Продължете със следващ доклад.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Най-вероятно  материалът  не  е 

публикуван, ще помоля да се публикува.

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-02-24 от 22 май 2015 г. 

Оправдателни  счетоводни  документи  за  разходите,  извършени  за 

сметка  на  Централната  избирателна  комисия,  са  представени  с 

писмо  от  главния  счетоводител  на  Народното  събрание.  Ще  се 

предостави  на  счетоводството  за  предприемане  на  необходимите 

действия.

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-00-486 от 22 май 2015 

г. и вх. № ЦИК-06-1 от 21 май 2015 г. – това са покани за семинари, 

които на този етап да приемем за сведение,  да се предоставят  на 

директора  на  дирекция  „Администрация”  за  преценка  на 

необходимостта  от  участие  в  семинар  от  служители  от 

администрацията на Централната избирателна комисия

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

коментари? Не виждам, колеги. С това тази точка от дневния ред е 

изчерпана. Продължаваме със следваща точка – доклади по писма. 

Заповядайте, колега Грозева.

Точка 4. Доклади по писма.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-14-7 от 22 май 2015 г. е пристигнало 

писмо от община Габрово, подписано от кмета на общината, с което 

ни  моли  да  разрешим  отварянето  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от проведените на 25 май 

2014  г.  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  по  повод 

преписка от Областна дирекция на МВР – Кърджали.  Подготвила 

съм  писмо  със  стандартния  текст,  който  е  качен  във  вътрешната 

мрежа, че съгласно т. 17 от наше Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 

г.,  когато  искането  е  от  разследващи  или  полицейски  органи  в 

Министерството  на  вътрешните  работи,  не  се  изисква  специално 

разрешение от Централната избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

запознайте се с проекта. Имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така изготвения проект на отговор, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

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

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

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото, което ще ви докладвам, е 

от  Столична  дирекция  на  вътрешните  работи,  Шесто  Районно 

управление. Писмата са две с едно и също искане. Първото е вх. № 

ЕП-04-02-599 от 25 май 2015 г., второто е с вх. № ЕП-04-02-489 от 

21 май 2015 г. Заместник-началникът на Шесто Районно управление 

на СДВР ни моли да им предоставим списък с имената и наличната 

информация за членовете  на секционната избирателна комисия № 

047 от изборите за членове на Европейския парламент. Секцията е в 

район  „Красно  село”.  Също  така  желаят  да  им  бъде  предоставен 

протоколът с броя на пуснатите бюлетини в избирателна секция № 

047 в район „Красно село”.

Подготвила  съм  отговор,  който  е  качен  във  вътрешната 

мрежа, че искането следва да бъде отправено към Столична община, 

където се съхраняват изборните книжа и материали, бюлетините и 

всички  книжа  от  проведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент на 25 май 2014 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете. Коментари? Не виждам.

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

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  
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Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  

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

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно писмо, което току-що ми 

беше разпределено,  моля  да  го  видите  във  вътрешната  мрежа,  от 

Министерството на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР 

–  Видин.  Става  въпрос  за  Общинската  избирателна  комисия – 

Ружинци,  дали  е  изпълнила  влязло  в  сила  решение  №  158  от  8 

декември  2011  г.  на  Административен  съд  –  Видин.  Тъй  като  се 

оказа, че в нашата деловодна система можем да намерим данни само 

от м.  март  2014 г.,  съм възложила на администрацията  да извади 

необходимата кореспонденция с Общинската избирателна комисия – 

Ружинци. От предишната комисия колегата Караджов отговаряше за 

тази общинска избирателна комисия. Ще ви докладвам в следващото 

заседание,  съответно и ще изготвя отговор до Министерството на 

вътрешните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  пристигнали  са 

доста преписки, но аз ще ви докладвам само една част от тях. Това 

са 18 писма от Областна дирекция на МВР – Кюстендил, с входящи 

номера от 465 до 483 от 21 май 2015 г. с идентични искания като 

вече изпратените над 120 писма за други 120 лица.

Предлагам да отговорим по същия начин, като предоставим 

на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, извлечение от списъка 

на съответните избирателни секции – това са секция № 113 и 114 в 

Република Македония за посоченото лице, както и декларацията на 

лицето, с която е гласувало. Тъй като има и искане относно имената 

на  лицата  членове  на  секционната  избирателна  комисия,  аз  ви 

предлагам да добавим и текст, че при произвеждане на избори извън 

страната секционните избирателни комисии не могат да проверяват 

качеството  на  избирателя.  Това  се  удостоверява  с  подадената 

декларация по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс и отговорността за 

подадената декларация е лична. Секционната избирателна комисия 
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проверява  само  легитимацията  и  сверява  дали  данните  в 

декларацията отговарят на легитимацията на избирателя.

Предлагам ви да добавим този текст, за да се спасим от това 

непрекъснато  прилагане,  при  това  на  данни,  които  са  абсолютно 

ненужни  с  оглед  извършваната  проверка,  дали  едно  лице  е 

упражнило право на глас, без да има такова, тъй като трябва да се 

проверят  фактите  и  данните  с  избирателното  право  на 

гласоподавателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  аз  мисля,  че  така  както  са 

зададени  въпросите  от  разследващите  органи,  предполагам,  че  е 

същото и към госпожа Сидерова, и към колегата Ивков, моля да ни 

уведомите  кое  лице  е  било  председател  на  СИК  или  другите 

модификации за членовете на СИК, ние ако им отговорим по този 

начин, все едно предугаждаме следващия въпрос, те може да искат 

да ги разпитат. Или решаваме информация относно това кои са били 

председатели  или  членове,  но  така  да  им  отговорим,  че  няма 

отношение  към  евентуално  извършено  престъпление,  все  едно 

предвиждаме,  че точно затова  ще им търсят  някаква отговорност. 

Така че мисля, че следва, ако можем, да им предоставим, ако решим, 

да не им предоставяме имената на членовете на СИК и председателя 

на СИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние знаем, че сме изпратили сигнал 

за извършено престъпление по чл. 168 от избирател. И не можем да 

не кажем на органа, който разследва, който за съжаление не в такава 

дълбочина е запознат с Изборния кодекс, че в чужбина членовете на 

комисиите проверяват само дали се явява Иван Иванов по личната 

му  карта  и  дали  декларацията,  която  подава  е  от  Иван  Иванов  с 

всички данни в личната  карта.  Това трябва да провери членът на 

комисията,  той  не  може  по  никакъв  начин  да  проверява 

избирателните  му  права.  Лично  подадената  декларация 
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удостоверява,  че  лицето  има  избирателни  права  и  затова 

отговорността е само за лицето.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз разбирам, че това е така, ясно е, че 

това  е  така.  Ние  обаче  предугаждаме  евентуално  хода  на 

разследването по този начин. Може нещо друго да питат, дали е бил, 

дали лично се е подписал при тях, дали е подал декларация. Съвсем 

други идеи. Това е хубаво, нека да го напишем, не възразявам този 

текст,  дето казвате,  да се напише в отговора.  Но ако може да им 

дадем и имената на лицето или лицата,  които са били членове на 

секционната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Матева  има 

думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви, ако сте съгласни, 

освен  текста,  който  предложи колегата  Сидерова,  да  добавим,  че 

данни за лицата се съдържат на нашата страница в протоколите. И 

ако те наистина им трябват, за да ги разпитват, могат да ги потърсят 

и  оттам,  вместо  да  им  пращаме  множество  снимани  документи, 

които може и да не им трябват.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Пропуснах да  кажа,  че  към всички 

преписки се пращат извлечения от нашите решения за назначаване 

на комисиите, те също фигурират в изпращания материал и затова не 

ги препращаме към нашата страница, а им даваме данни за лицата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбирам,  колеги,  че 

концентрираме отговора си върху онова,  което колегата  Сидерова 

представи  като  предложение,  а  в  приложенията  предоставяме  и 

съответните  данни.  Удовлетворява  ли  това  предложение,  колега 

Баханов?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, аз мисля, че говорим за едно и също 

нещо.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други изказващи 

се? Не виждам.

 Колеги, който е съгласен с така направените предложения, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).  

Колега Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме три преписки от Кърджали. И 

трите са с дата 21 май 2015 г. Това са номера: 486, 487 и 288 (тъй 

като веднъж вече е идвало искане за това лице). Трябва да отбележа 

по време на доклада, че за съжаление някои областни дирекции на 

МВР започнаха да изпращат втори и трети път писмо, в резултат на 

което  малко  се  объркваме  и  в  писането  на  отговорите.  В  някои 

преписки, които ще ви докладваме, ще видите, че са събрани по две-

три преписки наведнъж, а питането всъщност е за едно и също лице.

Отговорът е идентичен като отговора до Кюстендил, тъй като 

питанията,  макар  и  в  два  абзаца,  са  идентични  по  съдържание. 

Изпращаме страницата от списъка по т. 6, изпращаме извлечение от 

избирателния списък, изпращаме копие от декларация по чл. 33, ал. 

2 и назначаването на секционните избирателни комисии в чужбина, 

там където става дума за чужбина. А за гласувалите в страната ги 

насочваме към съответната администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).  
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Постъпили  са  постановления  с 

входящи номера: НС-36, вх. № ЕП-111, вх. № ЕП-112, вх. № ЕП-117, 

вх. № ЕП-114, вх. № ЕП-115, вх. № ЧМИ-5 от 22 и 25 май, както и № 

116  от  25  май  2015  г.  Всички  тези  постановления  са  за  отказ  за 

образуване  на  досъдебно  производство.  Постановлението  с  вх.  № 

ЧМИ е за възстановено производство по образувано в 2007 г. след 

местните избори, след което е прекратено поради изтекла абсолютна 

давност.

Докладвам всички постановления за сведение. Констатирано 

е, че лицата са гласували само един път или че не са гласували в 

нарушение на Изборния кодекс.

По-подробно ще се  спра само на  вх.  № ЕП-116,  където  за 

съжаление прокурорът от Районна прокуратура – Момчилград,  по 

преписка № 494/2015 г., след като е констатирал, че лицето, за което 

се извършва проверка, има настоящ адрес в Република Турция, която 

е държава извън територията на Европейския съюз, е решил, че не е 

налице съставът на чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс и че лицето 

има  избирателни  права.  Което  не  е  така!  Поради  това  аз  ви 

предлагам на следващо заседание да ви докладвам жалба. Не може 

да  се  приеме,  че  след  като  едно  лице  има  настоящ  адрес  извън 

територията  на  Европейския  съюз  –  дали  е  Македония,  дали  е 

Турция, дали е Съединените щати, Южна Африка, Канада (каквито 

случаи  имаме),  лицето  има  избирателни  права  при  наличие  на 

изричен  текст  на  §  1,  т.  2  от  Допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс.

Останалите постановления докладвах за сведения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

коментари? Не виждам.

Колегата ще подготви жалба.

Следващ докладчик е колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо постъпило по пощата с вх. № ЦИК-00-487 от 22 май 2015 г. 

Същото ни е изпратено от община Ивайловград. Уведомяват ни, че е 
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преименувана улица „Георги Димитров” с името „България”, като са 

запазени  административните  адреси.  Това  води  и  до  промяна  на 

адреса на община Ивайловград. Докладвам го за сведение с оглед 

бъдещата кореспонденция. Ще го оставя в деловодството, за да може 

да се има предвид при кореспонденцията с общината.

Докладвам ви постъпило по електронната  поща писмо към 

вх. № МИ-15-131 от 25 май 2015 г., с което Общинската избирателна 

комисия  –  Свиленград,  ни  уведомява,  че  е  допусната  техническа 

грешка при определянето на възнаграждението за дежурство, което е 

проведено на 8 април 2015 г., като вместо за секретаря е отразено и е 

гласувано възнаграждение за заместник-председателя. В тази връзка 

предлагам да изпратим новата справка, като е нанесена съответната 

техническа  поправка  в  справката,  за  да  може  да  бъде  изплатено 

възнаграждение на секретаря.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  извършим  лека  поправка  на  предишно  протоколно 

решение,  като  посочим истинския адресат  на  плащането,  моля  да 

гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за -  14 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Цветозар Томов, Георги Баханов,  Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова). 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще се върна малко по-назад – че се 

преименува една улица. Макар и да изглежда за сведение, ще стане 

проблем.  Защото  хората  ще  дойдат  от  тази  улица  със  старите  си 

лични карти и в един момент секционните комисии ще започнат да 

ги връщат. Мисълта ми е наистина да се отдели това нещо за малко 

по-обстоен  анализ,  защото  евентуално  когато  се  организират 

секционните  избирателни  комисии,  просто  трябва  да  се  обърне 

внимание,  за  да  не  станат  безкрайни  връщания  и  въртележки. 

Защото  секционните избирателни комисии играя  първосигнално – 
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няма го в личната карта и го връщат. Молбата ми е да не остава това 

така, а с червена точка да се трупат някъде такива неща, защото те 

няма да са единствени.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това беше моето предложение – 

в деловодството да бъде отделено като самостоятелно, за да може да 

се знае и да го имаме предвид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен напомнянето на колегата 

Чаушев беше по отношение на секционните избирателни комисии и 

създаване възможност на хората да гласуват.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че ние имаме практика – 

това е решението спрямо Аврен и няколко други населени места на 

територията на област Варна. Няма пречка по-близко към датата на 

изборите да създадем принципно такова решение, за да може да се 

осигури право на глас.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за това 

допълнение. И в двата аспекта трябва да го имаме предвид.

Колега Андреев, продължете.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание ви докладвах вх. № ЦИК-00-480 от 19 май 2015 г. Това е 

имейл,  получен  от  Емилия  Милчева,  главен  редактор  на 

„У.У.Рипорт.бг”, с който ни уведомява, че при тях е постъпил сигнал 

от студент от чужбина, който е  получил призовка да се яви пред 

съответните  органи  за  даване  на  определени  обяснения.  Не  е 

посочено в имейла за какво става въпрос. И тъй като доколкото е 

получила  информация,  делото  е  заведено  от  Централната 

избирателна комисия и тя е разбрала, че водим такива дела, желае да 

разбере за какво става въпрос. В предходното заседание остана за 

сведение  и  да  подготвя  отговор,  който  да  докладвам  в  днешното 

заседание. Това е писмото, което е качено във вътрешната мрежа до 
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Емилия Милчева,  моля да  го погледнете  и ако няма редакционни 

бележки, да го гласуваме, за да бъде изпратено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

запознайте  се.  Откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).  

Продължете, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  преди  време 

бях докладвал едни писма с вх. № МИ-22-9 от 6 април 2015 г., вх. № 

МИ-06-19 от 7 април 2015 г. и вх. № МИ-22-11 от 7 април 2015 г. С 

тези писма по различен начин бяха поставени въпроси, свързани с 

§ 16 и § 17, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Изборния кодекс, като въпросът остана висящ, дотолкова доколкото 

следваше да  приемем,  както бяхме решили на  работно заседание, 

Решение  №  1482  и  1483,  уреждащи  активното  и  пасивното 

избирателно  право,  и  съответно  прилагането  на  §  16  и  §  17  от 

Преходните и заключителните разпоредби. Аз тогава ги бях качил и 

в работно заседание да се видят като отговори. Те преповтарят това, 

което е принципната позиция на Централната избирателна комисия в 

Решение № 1483, което приехме, но аз считам, че независимо от това 

че  както  гражданите,  така  и  съответната  общинска  и  областна 

администрация  биха  могли  да  се  запознаят  с  нашите  решения,  е 

хубаво все пак ние да отговорим на тези писма, макар и малко по-

късно. Но ако не са ги погледнали, то да им обърнем внимание върху 

въпросите и да им дадем отговор. Затова ви предлагам трите писма, 

които виждате във вътрешната мрежа.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията.  Не  виждам  желаещи  да  участват  в  разискванията, 

затова подлагам анблок на гласуване трите отговора.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

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

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

Колега Андреев, продължете.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо от кмета на община Севлиево с вх. № МИ-06-22 от 25 май 

2015 г.,  с което кметът на община Севлиево поставя два въпроса, 

свързани с произвеждането на общите местни избори през есента на 

2015  г.,  а  именно  с  оглед  образуването  на  избирателни  секции  в 

населените  места,  в  които евентуално избирателите  ще бъдат  по-

малко от 20. В тази връзка пита дали би могло да бъдат съединени 

няколко съседни населени места с оглед упражняването на правото 

на  глас,  там  където  населението  е  под  100  души,  явно  с  цел 

икономии на ресурси.

В  тази  връзка  аз  съм  подготвил  един  отговор,  който 

предлагам на вашето внимание във вътрешната мрежа с молбата да 

го погледнете и ако няма редакционни бележки, да го изпратим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте се със 

съдържанието на писмото. Имате ли коментари, предложения? Не 

виждам желаещи да участват в разискванията.

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

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,   Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова). 
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Продължете, колега.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание докладвах и сега отново докладвам вх. № ЦИК-07-45 от 25 

май  2015  г.  покана,  отправена  във  връзка  с  провеждането  на 

заседание на Експертната група по въпроси, свързани с изборите и 

представяне на доклада на Комисията за изборите за Европейския 

парламент  през  2014  г.,  който  е  публикуван  на  8  май  2015  г. 

Поканата е от Европейския парламент и от Комисията във връзка с 

провеждането на това заседание на експертната група, по-точно това 

е Служба „Събития” към обмен на данни за изборите за Европейския 

парламент. Срещата ще бъде проведена на 12 юни 2015 г. от 9,30 до 

13,30 ч. в Брюксел.

Аз  лично  като  докладчик  предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  изпрати  свой  представител,  който  да 

участва в тази работна среща, тъй като там ще бъдат обсъдени може 

би  всички  въпроси,  свързани  с  обмена  на  информация  между 

отделните  държави  членки  при  произвеждането  на  изборите  и 

новите препоръки, които евентуално ще бъдат направени във връзка 

с изменението и в директивите и Регламента на Европейския съюз за 

обмен  на  информация  и  данните  от  проведените  избори.  Затова 

считам,  че  би  било  редно  Централната  избирателна  комисия  да 

изпрати дори само един представител за участие в тази среща.

Докладвам  го  в  момента  за  сведение.  На  следващото 

заседание  да  можем  да  вземем  решение  за  изпращане  на 

представител.

И още една преписка, която имам да докладвам, а именно във 

връзка  с  провеждането  на  експертна  работна  група,  която  е 

образувана към Съвета на Европа. Това е Комитет на експертите по 

правни,  оперативни  и  технически  стандарти  за  електронно 

гласуване, който се образува адхок за обсъждането. Това е било на 

доклад на колегата Нейкова, но с оглед обстоятелството че тя поради 

обективни причини не присъства на заседанието, е предоставено на 

мой доклад.
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Във  връзка  с  поканата,  която  е  отправена  до  българското 

правителство, Централната избирателна комисия със свое писмо изх. 

№ ЦИК-03-7  от  22  април  2015  г.  е  изразила  своето  становище  с 

оглед дискутираните въпроси, свързани с изборите и системата за 

електронно гласуване, тъй като Комитетът ще предложи декларация 

и общ документ, който да бъде приет от Съвета на министрите и да 

стане вече като официален документ, и в тази връзка сме получили 

отговор  с  вх.  №  ЦИК-03-8  от  21  май  2015  г.  от  кабинета  на 

министър-председателя. В този отговор те потвърждават, че в случай 

че бъде изпратен представител от страна на българската държава, то 

би  следвало  това  да  бъде  член  или  представител  на  Централната 

избирателна  комисия,  тъй  като въпросът,  за  който се  отнася  е  от 

компетентността на Централната избирателна комисия като орган, 

натоварен с провеждането на изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  предлагам този 

въпрос  да  обсъдим  на  работно  заседание  и  своевременно  да 

определим наш представител.

Колега  Андреев,  приключихме  с  вашите  доклади.  Колеги, 

продължаваме с доклад от колегата Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както ви информирах 

при обсъждането на дневния ред, докладвам писмо с вх. № 00-488 от 

22 май 2015 г.  от Министерството на правосъдието,  подписано от 

Владимир  Обретенов,  правителствен  агент  (така  е  посочено)  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия.  Писмото  е 

изпратено на всички колеги в имейлите и е качено във вътрешната 

мрежа в  днешно заседание.  Молбата  на  колегата  Ганчева е  всеки 

един от колегите да се запознае с това писмо. Към него е приложено 

и самото решение,  което е  доста  обемисто,  около 30 страници.  В 

писмото са посочени въпросите, на които господин Обретенов желае 

да  бъде  получен  отговор  от  Централната  избирателна  комисия. 

Молбата на колегата Ганчева е всеки един от нас да се запознае и 

ако  има  предложение  за  евентуални  варианти  на  отговор,  да  се 

предложат на следващо заседание или да бъдат изпратени на нейния 
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имейл,  за  да  бъде  подготвен  обективен  и  коректен  отговор.  Към 

момента е за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Доколкото 

разбирам, колегата Ганчева като най-младият член на Централната 

избирателна комисия, пълен с енергия, ще подготви работен отговор 

изчитайки всичко необходимо, а ние ще направи свои допълнения, 

ако имаме такива. Така да го разбирам, нали?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не така, малко по-различно. Като най-

млад  колега  Ганчева  явно  иска  помощ от  по-опитните  колеги  от 

Комисията. Аз така го разбирам и така ми беше предадено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  засега  е  за  сведение.  Моля  да  се  запознаете.  Казусът  е 

сериозен.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Има  четири  въпроса  и  според  мен 

докладчикът трябва да си даде проектоотговорите и ние после да ги 

обсъдим. Аз не мога да разбера за какво става въпрос.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  изчетох решението на 

Страсбургския съд. Всъщност става дума за случаи в 2001 г., защото 

в 2001 г. Централната избирателна комисия е заличила от списъка на 

кандидатите  с  пасивно избирателно право трима души, защото са 

били  агенти  на  Държавна  сигурност  въз  основа  на  някакви 

удостоверения  от  Комисията  по  досиетата.  Върховният 

административен съд е обявил за нищожно това решение, но три дни 

преди  изборите.  Централната  избирателна  комисия  е  казала,  че 

решенията  на  Върховния  административен  съд  не  са 

законосъобразни,  следователно  не  са  задължителни.  По-конкретно 

Централната  избирателна  комисия  изтъква  доводи,  че  въпросното 

дело не е подведомствено на съда, макар че компетентността беше 

спорна.  До  определена  степен  в  тази  насока  изводите  на 

Централната избирателна комисия будят голяма тревога – това казва 

решението на Страсбург. Защото ЦИК се е отказала да изпълнява. И 

понеже не са включени в списъците, ходило е до Конституционния 

съд, след като са избрани следващите в списъка и Конституционният 
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съд е  казал,  ние няма как да се запознаем,  защото следващите са 

предложени  от  партията,  от  НДСВ  са  били  предложили,  така  че 

партията  си е  дала вота тези да участват  и да бъдат избрани.  Но 

понеже е нямало време да се обжалва и решението на ЦИК, те питат: 

може ли в рамките на три-четири дни преди изборите да се сменят 

листи и те да подлежат на контрол? Това е поводът да се зададат 

тези  въпроси.  Защото  тук  аз  извадих  точно  абзаца,  който  е  за 

Централната  избирателна  комисия,  защото  е  голямо  решението. 

Само за да ви облекча, не за друго.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приключваме с 

тази точка. Последно да ви кажа, наистина моля ви, запознайте се, 

защото  тогава  става  дума  за  действие  на  друг  изборен  закон.  В 

момента въпросите, които се задават от министъра на правосъдието, 

са по действащия изборен закон – това също трябва да се подчертае. 

Въобще  казусът  е  интересен  и  аз  предполагам,  че  на  следващото 

заседание ще можем да го обсъдим детайлно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  е  действал  Законът  за 

избиране на народни представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик – това е колегата Сюлейман. Заповядайте, 

колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря  ви.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви писма с входящи номера № ЕП-04-02-582 до 598 от 25 

май  2015  г.  Това  са  писма  от  Областна  дирекция  на  МВР  – 

Кюстендил.  Идентични  са  с  всички,  които  колегата  Сидерова 

докладва.  За  всички  от  тях  аз  съм  подготвил  отговори,  те  са 

публикувани във вътрешната мрежа. В отговорите съм възпроизвел 

всичко онова, което и колегата Сидерова предложи. И предлагам във 

вида, в който са подготвени, с протоколно решение да одобрим тези 

писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари? Заповядайте, колега Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам лицата, които са гласували, да ги 

посочваме не с двете, а с трите имена, ако сте съгласни, колеги.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз съм съгласен, но са дадени с по 

две имена. И на мен ми направи впечатление. Това са избиратели, 

които  са  гласували  в  Македония.  Всичките  им  имена  и  в 

декларациите,  в  избирателните  списъци  са  с  по  две  имена.  В 

писмата – също.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тогава да обърна внимание само в писмата 

от № 31-02 до 31-06, както и в 30-99 дали няма техническа грешка в 

изписването в имената в първия абзац.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Не, няма грешка. Така са и в писмата, 

които са тук пред мен – Деян Не Стоянов. Така са и в декларациите 

имената им. Това означава, че няма бащино име.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за обръщането 

на внимание. Стана ясно, че така са изписани имената в съответните 

документи.

Колеги, други коментари?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мога да добавя, че маса от тях по 

една  традиция,  която  явно  върви  от  Югославия,  подават 

декларациите,  като първо пишат фамилното име, след това пишат 

собственото име, но единните граждански номера съвпадат, затова 

сме извадили съответните документи. Това важи и за колегите, и за 

мен.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Точно така.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Стана  ясен 

този казус. Колеги, други коментари? Не виждам.

Подлагам  анблок  на  гласуване  изготвените  писма.  Колеги, 

който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  

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

Колега Бойкинова, заповядайте.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  постъпило  е  писмо  от 

община Мъглиж с искане за отваряне на помещението, в което се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали,  във  връзка  с 

необходимост  от  спешен  ремонт  –  теч  от  тръба.  Проектът  на 

решението е във вътрешната мрежа:

 Централната  избирателна  комисия  разрешава  достъп  до 

запечатаното помещение в община Мъглиж, област Стара Загора, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 

25  май  2014  г.  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България за извършване на необходимия ремонт.

Достъпът  до  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г., да се осъществи 

по реда на т. 17 и 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  коментари  по  така  предложения  проект  на  решение?  Не 

виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).  

Колеги, това е Решение № 1487-ЕП.

 Колега Бойкинова, имате ли още доклади? Нямате.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ ЕП-490 от 21 май 2015 г., едно запитване от  Областна дирекция 

на МВР – Благоевград, с което ни питат кои лица от онзи списък с 

2027 лица  са  гласували на  територията  на  община Симитли и  на 

територията на община Благоевград.

От  целия  списък  на  територията  на  тези  общини  само  в 

Симитли в  секция  № 012 е  гласувало едно лице без  избирателни 

права, в който смисъл съм подготвила и отговора.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари?

Който  е  съгласен  с  така  предложения  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Продължете, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Две писма с вх. № ЕП-485 и вх. № 

ЕП-484 от 21 май 2015 г. от Районно управление – Велико Търново. 

Питане по  отношение на две лица, посочени в тези писма, къде са 

гласували  и  с  искания  за  списъци.  Лицата  са  гласували  на 

територията  на  Велико  Търново.  В  този  смисъл  отговаряме,  като 

пишем в коя секция и изпращаме копие от страницата на списъка по 

т. 6 на ГД „ГРАО” към писмото за тяхната проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Докладвам  ви  шест  писма  по 

отношение на  шест  отделни  лица.  Всички  те  са  гласували  на 

територията на община Руен. Питането е от  Районно управление – 

Руен.  Преписките  са  с  номера  496,  499,  495,  494,  493  и  492. 

Отговорите по отделно за всяко едно лице са в смисъл, че всички 

тези  лица  са  гласували  на  територията  на  община  Руен,  сочим 

номера на секцията съгласно проверката на ГД „ГРАО”, както и че 

избирателните списъци се намират в община Руен, откъдето трябва 

да бъдат изискани.
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Лицата  са  без  избирателни  права,  тъй  като  имат  настоящ 

адрес на територията на държава извън Европейския съюз.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля да гласуваме 

така направеното предложение. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за -  11 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

РУМЯНА СИДЕРОВА: И още една преписка, която също е 

от Районно управление – Руен, по отношение на едно друго лице. То 

също  е  без  избирателни  права,  тъй  като  има  настоящ  адрес  на 

територията на държава извън Европейския съюз, но то е гласувало 

в  секция  извън  страната.  Сочим  номера  на  секцията,  прилагаме 

книжата,  които  са  при  нас,  както  ще  приложим  и  извлечение  от 

решенията,  с  които  са  назначавани  членовете  на  секционната 

избирателна комисия – това е секция № 149 във Франция. В този 

смисъл е и писмото, като прилагаме необходимите документи.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение за писмо, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин 

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

РУМЯНА  СИДЕРОВА: И  едно  запитване  по  телефона  от 

Областна дирекция на МВР – Видин, с молба да допълним писмо, 

което касае тяхна преписка вх. № ЕП-48 по отношение на пет лица. 

Ние сме посочили лицата, които са гласували без избирателни права, 

но не сме посочили, че тези лица са гласували с избирателни права. 

В  този  смисъл  ще  подготвя  писмо  и  ще  приложа  извлечение  от 

списъка по т. 6. С едно общо писмо, тъй като и тяхното писмо е едно 

общо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.„
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги,  позволете  ми  в  точка  „Разни”  един  бърз  доклад. 

Колеги, с вх. № ЦИК-00-465 от 7 май 2015 г. и с вх. № ЦИК-07-100 

от 18 май 2015 г. с превод, получен на 8 май към вх. № ЦИК-00-465 

от  8  май  2015  г.,  Международният  център  за  парламентарни 

изследвания,  през  който  част  от  колегите,  включително  и  аз 

преминахме  обучение,  е  предоставил  информация  във  връзка  с 

възможностите за обучение тук на място.

Колеги, аз вече ви предоставях информация по повод на тази 

преписка за сведение. Днес само припомням, като се обръщам към 

вас с молба да прегледате възможностите за обучение на страницата, 

която е посочена, включително то би могло да бъде и адаптирано 

към нашите  изисквания,  и  да  преценим за  следващото  заседание, 

колеги, дали желаем и ако изразяваме такова желание, дали сега да 

бъдем обучени по някоя от темите, които този център предлага за 

обучение. Във вътрешната мрежа ще публикувам и справката, която 

самостоятелно  направих,  за  обученията,  които  са  провели  за 

държави членки на Европейския съюз.

Колеги, имате ли други доклади в точка „Разни”? Не виждам, 

колеги.  С  това  закривам  днешното  заседание на  Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък в 

10,30 ч.

(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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