
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 198

На  2  юни  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Предложения за промени в правилника за организация на 

дейността на ЦИК.

Докладват: Мария Мусорлиева, 

Росица Матева

2. Предложения за участие от ЦИК в международни събития. 

Докладва: Мария Мусорлиева

3.  Предложения  за  комисия  по  Закона  за  обществените 

поръчки. 

Докладва: Таня Цанева

4.  Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Мъглиж, област Стара Загора. 

Докладва: Ерхан Чаушев

5.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия  – Чирпан. 

Докладва: Метин Сюлейман

6.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Исперих. 

Докладва: Ерхан Чаушев



7.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Монтана. 

Докладва: Иванка Грозева

8.  Искане за  изплащане на  възнаграждения от  Общинската 

избирателна комисия – Севлиево. 

Докладва: Мария Бойкинова

9.  Проект  на  отговор  по  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-488  от 

22.05.2015 г. от Министерство на правосъдието. 

Докладва: Йорданка Ганчева

10. Доклад по писмо от „Прозрачност без граници“. 

Докладва: Цветозар Томов

11.  Договор  с  „Информационно  обслужване“  АД № 19  от 

30.06.2014 г.  

Докладва: Емануил Христов

12. Доклади по писма и докладни записки. 

Докладват:  Владимир  Пенев,  Таня  Цанева,  

Росица  Матева,  Александър  Андреев,  

Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков,  

Севинч Солакова

13. Разни. 

Докладват: Ивилина Алексиева, 

Иванка Грозева, Севинч Солакова

 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, 

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня 

Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Румен Цачев,
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Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  2  юни  2015 г. 

Колеги,  честит  празник!  Пожелавам  да  сме  точно  толкова 

достойни, колкото са били достойни нашите предци. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги,  моля за  вашите допълнения.  –  Заповядайте,  колега 

Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. „Разни“ за един доклад във връзка с оферти, които са 

пристигнали. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. 

Колегата Христов има думата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, ще моля да ме 

запишете  за  доклад  относно  изпълнение  на  договор  с 

„Информационно обслужване“ АД № 19 от 30.06.2014 г.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка 10 - Договор с 

„Информационно  обслужване“  АД  №  19  от  30.06.2014  г.   с 

докладчик колегата Христов. 

Следващият  –  колегата  Бойкинова  и  след  това  колегата 

Сюлейман. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите за изплащане 

на възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Севлиево, 

и в т. „Доклади по писма“. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. „Доклади по писма“. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:Записах.  –  Заповядайте, 

колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да ме включите в доклади по 

писма и с докладни от директора на дирекцията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Пенев да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка 

първа от дневния ред,  да кажа,  че  колегата Златарева и колегата 

Цачев  ползват  годишния  си  отпуск;  колегата  Томов  и  колегата 

Андреев ще закъснеят. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Предложения за промени в правилника за организация 

на дейността на ЦИК.

Заповядайте колега Мусорлиева, колега Матева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, просто искаме да 

ви информираме. Вчера бяхме в почти същия състав, както и днес, 

на сериозно заседание от сутринта до вечерта. Затова бих искала да 

ви кажа ориентацията на колегите. С правилника за организацията 

на  дейността  на  Централната  избирателна  комисия  имаме  и  сме 

дебатирали  предложения  от  вчера.  Много  моля  колегите,  които 

вчера  не  са  могли  да  присъстват,  да  се  информират  –  за  да  не 
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повтаряме целия дебат от вчера. Да се ориентират кои точки са под 

въпрос, за да имат становище по тях. 

Единственото,  което  остана,  са  две  страници,  които  са 

свързани  с  щатното  разписание.  И  ви  моля  да  погледнете,  като 

направите справка при мен или при госпожа Матева – в.при всички, 

които  вчера присъстваха – тази справка за щатното разписание, за 

да  имате  готовност  утре  на  работно  заседание  наистина  вече  да 

спрем  да  отлагаме  въпросите,  свързани  с  щатното  разписание. 

Ориентацията  на  колегите  от  вчера  беше  към  обща  и 

специализирана  администрация  и  да  помислите  за  бройки, 

длъжности и т.н., за да може така, както се ориентираме от вчера, в 

четвъртък вече да внесен в официалното заседание и правилника, и 

щатното разписание. Излишно е да споделям с всички вас това че 

няма повече време във връзка с предстоящите избори за прокарване 

на тази пътека, улесняваща работата ни. 

Госпожа Матева може би ще допълни. Благодаря ви много. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само да допълня. 

Колеги, вчера на това работно заседание изчетохме дума по 

дума  цялото  предложение  за  правилник  и  доста  от  нещата  сме 

изчистили. Аз поемам ангажимента днес до края на деня да въведа 

това, което е като предложение от вчерашното работно заседание и 

да го изпратя на всички по имейлите. Молбата ми е да се запознаете 

с него и утре на работното заседание да обсъдим, ако има все още 

някакви предложения за промени. Единственото нещо, което няма 

да коригирам, е частта за структурата на администрацията, тъй като 

тя ще бъде коригирана след като утре решим каква да бъде именно 

структурата, а и длъжностите в администрацията и тогава вече ще 

коригираме и самия правилник. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други? – Не виждам. 
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Колеги,  да  разбирам,  че  има  висока  степен  на  яснота  до 

предложената  Глава  четвърта,  която  се  отнася  до  структура  и 

функции на администрацията и какво да представлява правилникът. 

Радвам се затова, колеги.  

Използвам  повода  да  кажа  и  на  неучаствалите  вчера  в 

работното заседание колеги, че утре следващото работно заседание е 

от 10,00 ч. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

2.  Предложения  за  участие  от  ЦИК  в  международни 

събития. 

Това също беше обсъждано вчера на работното заседание. 

Заповядайте, колега Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  позволихме си 

да сложим като втора точка това, тъй като също от много отдавна се 

отлагат тези предложения. Започвам по същество. 

Предложението,  свързано  с  изработване  на  Директивата, 

свързана с участието в Страсбург и Съвета на Европа - експертната 

група,  която  подготвя  проект  за  изменение  и  допълнение  на 

препоръката  относно  правните,  организационните  и  техническите 

стандарти за електронното гласуване.  Тъй като е  с  английски и с 

френски, предложението е за госпожа Ганчева. 

Първото предложение е за госпожа Ганчева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен представител от страна на ЦИК да 

бъде колегата Ганчева, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

(Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Човешкият  разговор  не  изключва 

официалните писма.  Вчера на работна група се уточнихме,  че ще 

изпратим  официално  писмо  до  Министерския  съвет  и  официално 

писмо  до  господин  Михаил  Константинов,  който  досега  е 

представлявал  българската  държава  в  тази  работна  група,  да  ни 

предадат материалите,  защото не може колегата  да отиде като на 

гости и да я поставим в куриозна ситуация. И ние ще се изложим 

като комисия, и нея ще я злепоставим. 

Аз държа да се напишат тези писма и сега да вземем решение 

да  се  изпратят.  Това  не  изключва  личния  разговор  с  господин 

Михаил Константинов. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  става  дума  за 

експертната  група,  която  подготвя  проект  за  изменение  и 

допълнение на  препоръката относно правните, организационните и 

техническите стандарти за електронното гласуване. Колеги, току-що 

определихме от страна  на Централната  избирателна  комисия като 

член на ЦИК колегата Ганчева. Колеги, вчера на работно заседание е 

обсъждано  и  е  постигнато  принципно  съгласие.  Нека  сега  да  го 

гласуваме: да изпратим до господин Константинов за подпомагане 

работата на Централната избирателна комисия в тази връзка поради 

факта,  че   господин  Константинов  е  участвал  и  има  познания  и 

експертиза при разработването на съответната препоръка. 

Заповядайте колега, да ме допълните. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  предложение  не  беше  да 

искаме  господин  Константинов  да  ни  подпомага.  Моето 

предложение беше да направим официално искане да ни предостави 

материалите и сведения за работата, която е извършена досега, както 

и на какво ниво се намира тя. Писмено при това, който материал да 

влезе  през  нашата  официална  поща,  за  да  може  да  послужи  на 

колегата Ганчева да се подготви. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  благодаря  за 

уточняването. 

Колеги, който е съгласен по принцип с това писмо, моля да 

гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3  (Емануил 

Христов, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  не  съм  против 

Централната избирателна комисия да изисква такава информация, но 

считам, че тя не трябва да се съсредоточава в едно лице. Би следвало 

Централната  избирателна  комисия  да  изиска  официално  на  ниво 

Министерски  съвет.  Според  мене  Михаил  Константинов  е 

представлявал  българската  държава,  не  е  представлявал  лични 

интереси. (Реплики.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  оттук-насетне 

знаем, че информацията по тази линия ще протича към Централната 

избирателна  комисия,  за  да  видим ние  на  работно  ниво  какво  се 

случва и оттам-насетне да изработим и своите позиции. 

Продължаваме. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Съжалявам, че нямах време да кажа 

на  колегата,  че  след  голям  дебат  се  стигна  до  единственото 

предложение за него, свързано с електронното гласуване и Брюксел. 

Колега Ивков, действително няма друга възможност освен вас. Вие 

ще  си  кажете  мнението.  Имаше  и  още  едно  предложение,  което 

обаче е за човек извън комисията и така или иначе не се възприема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И тази възможност я  няма.  Аз няма да 

пътувам до Брюксел. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, този въпрос ще 

разгледаме очевидно в един малко по-късен момент. 

Заповядайте по третото предложение, колега. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  за  участието  на  Ейуеб 

предложенията са за Росица Матева и мен,  ако нямате възражения, 

като  се  ангажираме  разбира  се  да  подготвим  презентация  и  с 

визуализация и на английски по всички въпроси и теми, поставени в 

поканата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари, предложения? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, с това почти изчерпахме т. 2 от дневния ред. 

Остана  единствено  участието  ни  в  Брюксел  за  отчета  на 

произведените   през  миналата  година  избори  за  членове  на 

Европейския парламент. Подточката от тази точка отлагаме за малко 

по-късно. 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред: 

3.  Предложения  за  комисия по  Закона за  обществените 

поръчки. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ако имате спомен, ние обсъждахме 

кои членове на влязат в комисията, която ще оценява обществената 

поръчка  за  закупуване  на  самолетни  билети.  Вчера  на  работното 

заседание  обсъдихме отново и  приехме този  вариант,  който беше 
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първоначален,  а  именно:  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева, 

Йорданка  Ганчева,  Таня  Цанева  и  Мария  Мусорлиева,   която  се 

присъедини и има желание да бъде член на тази комисия. 

Втория въпрос, който за съжаление аз не успях да изпълня, 

тъй като нямах време сутринта, е относно външния експерт, който да 

бъде член на тази комисия. Спомняте си, че бяхме говорили с една 

от представените ни кандидатури. Там има разминавания по въпроса 

за  заплащането,  тъй  като  комисията  прие  един  размер,  а  втори 

разговор  не  е  воден  с  него.  Единият  вариант  е  да  проведа  втори 

разговор с него – първия не съм провеждала аз, или да се обърнем 

към другите  две  кандидатури,  които  са  ни  предложени от  нашия 

правен отдел като експерти, които да бъдат включени. Или някой от 

вас, ако има други предложения…

Но аз мисля, че можем да гласуваме комисията и принципно 

за външния експерт, защото така или иначе трябва да имаме такъв, и 

буквално за ден или два да уточним кой ще бъде, за да докладвам на 

комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, поставят се два 

въпроса. Първият въпрос е по отношение на състава на тази комисия 

от  страна  на  членовете  на  Централната  избирателна  комисия  – 

имената им бяха предложени. 

Колеги, имате ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  тези  лица  да  влезнат  в 

състава на комисията, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, вторият въпрос  който се постави, е за евентуалното 

участие на външен експерт. Нека се проведе съответното проучване 
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и  в  зависимост  от  резултата  да  гласуваме  това  допълнение  на 

следващото редовно заседание на Централната избирателна комисия 

в четвъртък. 

Колеги, с това и тази точка с готовността ни за днес беше 

изчерпана. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

4. Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Мъглиж, област Стара Загора. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-13 от 1 

юни т.г. сме получили в сканиран вид от община Мъглиж  искане за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори 

за  народни представители  и  преместване  в  същото  помещение  на 

изборни книжа и материали от произведените избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

проектът на решение е качен във вътрешната мрежа. 

По същество искането е във връзка с Решение № 1487-ЕП от 

26 май 2015 г., че имало теч и ремонт във въпросното помещение, 

където се пазели книжата за европейските избори. Установили са, че 

трябва по-сериозен ремонт и сега предлагат тези изборни книжа и 

материали да  се преместят  в помещението,  в  което се съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  произведените  на  5 октомври 

2014 г.  избори  за  народни  представители  и  твърдят,  че  има 

достатъчно място и е достатъчно просторно това помещение. 

Тези книжа не могат явно да стоят там и аз ви предлагам на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 

24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и във връзка с 

т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК да разрешим 

достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за 

народни  представители  и  преместването  в  същото  помещение  на 
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изборните книжа и материали от произведените избори за членове 

на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът  до  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали  от  изборите  за  народни  представители, 

произведени на 5 октомври 2014 г., да се осъществи по реда на т. 24 

и 25 от Решение на ЦИК № 825-НС от 3 септември 2014 г.,  като 

изборните книжа и материали от произведените избори за членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България  следва  да  се 

поставят  на  обособено  в  помещението  място,  непозволяващо 

смесването  или  по  друг  начин  объркването,  или  изгубването  на 

изборни книжа и материали. 

Това е моето предложение, уважаеми колеги. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  пред  вас  е  проектът  на  решение.  Моля  за  вашите 

становище, коментари. – Не виждам такива. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1488-ЕП/НС. 

Продължаваме  със  следващите  доклади  –  искания  за 

изплащане на възнаграждения от общински избирателни комисии. 

Заповядайте, колега Сюлейман, вие сте първи. 

5.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия  – Чирпан. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-165 

от 27 май 2015 г. в  Централната избирателна комисия е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение  за проведени две заседания 
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на  Общинската  избирателна  комисия  -  Чирпан,  съответно  на  29 

април и на 22 мой 2015 г. 

На проведеното заседание на 29 април 2015 г. са прекратени 

предсрочно  пълномощията  на  общински  съветник  от  листата  на 

политическа  партия  „БСП“  и  е  обявен  за  избран  следващият  в 

листата. На проведеното заседание на 22 май 2015 г. са прекратени 

предсрочно пълномощията на общински съветник от „Коалиция за 

Чирпан“ и е обявен следващият за избран от листата. 

Към искането са приложени и протоколите от проведените 

заседания, както и съответните решения и с оглед на това, колеги, 

предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим  изплащането  на 

възнагражденията  на  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия – Чирпан за  двете  проведени заседания,  като и на  двете 

заседания са присъствали по 16 членове на общинската избирателна 

комисия, в т.ч.  председател,  заместник-председател,  секретар и 13 

членове. Правното основание е чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 458, ал. 1 

от Изборния кодекс – за сметка на държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Ако позволите,  да  продължа  пак  с 

Общинската избирателна комисия  в Чирпан. 

Със  същото  искане,  колеги,  от  Общинската  избирателна 

комисия – Чирпан се обръщат към нас за съдействие във връзка с 
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одобрени  от  нас  възнаграждения  за  проведени  заседания.  Аз  съм 

извадил  справките.  За  заседанието  на  7  ноември  2012  г.  – 

възнаграждението е одобрено за изплащане с протоколно решение 

от  29  ноември  2012  г.  Както  и  за  проведено  заседание  от  11 

декември  2013  г.  възнагражденията  са  одобрени  за  изплащане  с 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  от  16 

януари 2014 г.

Съответно  във  връзка  с  това  ще  направя  проверка  и  ще 

докладвам допълнително. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме със следващия доклад за изплащане на 

възнаграждения:

6.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Исперих. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-166 от 

28  май  2015  г.  сме  получили искане  от  Общинската  избирателна 

комисия – Исперих, за изплащане на възнаграждения за проведени 

три заседания, а именно: 

Първото заседание е проведено на 28 октомври 2014 г.,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 13 членове. На това заседание са освободили общински съветник и 

съответно са назначили друг от съответната листа, поради което на 

основание  чл.  458,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  аз  предлагам  да  се 

изплати това заседание от държавния бюджет. 

Второто  заседание  е  проведено  на  9  декември  2014  г.,  на 

което са присъствали председател, секретар и 13 членове. На това 

заседание също са освободили общински съветник и съответно са 

назначили друг от съответната листа, поради което аз на основание 

чл.  458,  ал. 1 от Изборния кодекс ви предлагам да им се изплати 

възнаграждение и за това заседание – от държавния бюджет. 
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И  третото  заседание,  за  което  се  иска  изплащане  на 

възнаграждение,  е  проведено на 18 декември 2014 г.,  на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  13 

членове. На това заседание също са освободили общински съветник 

и са назначили друг от съответната кандидатска листа. Поради което 

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

им се изплати възнаграждение от държавния бюджет. 

Моля да се подложат на гласуване и трите заседания анблок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Следващият докладчик е колегата Грозева – заповядайте.

7. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Монтана. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с  вх.  №  МИ-15-168  от  1  юни  2015  г.  е  пристигнало  писмо  от 

Общинската избирателна комисия – Монтана, с искане за заплащане 

на две заседания, съответно проведени на 22 и 25 май 2015 г. 

На заседанието на 22 май 2015 г. са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар  и  13  членове.  На  заседанието  са 

взети  две  решения:  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на 

общински съветник  от  партия  „Вяра,  морал,  родолюбие,  идеал  за 

национално  единство“  и  ви  предлагам  то  да  бъде  одобрено  за 

изплащане. 
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На  25  май  2015  г.  обявеният  за  новоизбран  общински 

съветник  е  подал  молба  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 13 членове. Съответно комисията 

е  прекратила предсрочно пълномощията и е  обявила следващия в 

листата на съответната партия за избран. 

Предлагам ви да одобрим двете заседания, проведени на 22 и 

на 25 май 2015 г. за изплащане на Общинската избирателна комисия 

–  Монтана.  На  основание  чл.  83,  ал.  4  от  Изборния  кодекс 

възнагражденията на общинските избирателни комисии в периода от 

приключване на общите избори до насрочване на следващите са за 

сметка на държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги,  в  същото писмо от  Монтана, 

което ви изчетох,  като точка втора ни уведомяват, че във връзка с 

проведено  тяхно  заседание  на  8  май  2015  г.,  което  ние  сме 

утвърдили  и  сме  изпратили  справката,  сме  допуснали  техническа 

грешка в броя на присъстващите. Ние сме гласували 17 члена, а на 

заседанието  са  присъствали 16.  Предлагам ви да  коригираме тази 

техническа  грешка  и  да  изпратим  двете  справки  ведно  с 

придружителното писмо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  Колегата 

Бойкинова. Заповядайте. 

8. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

Общинската избирателна комисия – Севлиево. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. № МИ-15-167 от 29 май 2015 г. 

в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от 

Общинската избирателна комисия – гр. Севлиево, за изплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК за проведени две дежурства и 

две заседания. 

Едното дежурство е  на 30.04.2015 г.   и   то е  във връзка с 

подготовка  на  самото  заседание  на  общинската  избирателна 

комисия. 

Първото заседание е на 4 май 2015 г., на което  е разгледано 

заявлението  за  предсрочното  прекратяване  пълномощията  на 

общинския  съветник  Снежина  Евгениева  Дянкова  от  политическа 

партия „ГЕРБ“. 

Проведено  е  още  едно  дежурство  –  на  5  май  2015  г.,  за 

подготовка на заседанието на 7 май 2015 г., на което заседание са 

избрали следващия от листата общински съветник от политическа 

партия „ГЕРБ“. 

Предлагам  с  протоколно  решение  да  се  изплатят  две 

дежурства:  едното  дежурство  е  на  30.04.2015  г.,  на  което   са 

присъствали четирима членове на ОИК – на основание чл. 83, ал. 4 

от Изборния кодекс – от държавния бюджет. Още едно дежурство на 
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5.05.2015 г. , на което са присъствали трима членове на ОИК – от 

държавния бюджет на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс.

Да се изплати едно заседание на 4 май 2015 г. Присъствали са 

председател,  заместник-председател  и  8  членове  –  от  държавния 

бюджет пак на същото основание. И второто заседание е проведено 

на 7 май 2015 г. Присъствали са председател, заместник-председател 

и  7  членове.  На  основание  чл.  83,  ал.  4  от  ИК да  се  изплати  от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

9.  Проект  на  отговор  по  писмо  с  вх.  № ЦИК-00-488  от 

22.05.2015 г. от Министерство на правосъдието. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа под 

№ 3173 се  намира проект на  отговор  на  писмото,  което ни беше 

изпратено от Министерството на правосъдието с вх. № ЦИК-00-488 

от 22 май 2015 г., което ви бе докладвано по моя молба от колегата 

Баханов на заседание миналата седмица във вторник. 

Отговорът  беше  изпратен  по  електронната  поща  и  аз  като 

докладчик няма да го чета сега, тъй като е доста обемен. Само си 

правя една корекция, тъй като съм пропуснала една думичка.  Във 

втория  абзац,  изречението  да  стане:  „Решенията  на  РИК  за 
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регистриране  на  кандидатите  за  народни  представители,  за 

обявяване недействителност на регистрацията на кандидатите…“ И 

в края на изречението абревиатурата на Върховния административен 

съд  да мине след изписването Върховен административен съд. 

Колеги, само да допълня като докладчик и изготвил проекта 

на отговор: Въпросите, които са поставени в писмото, са принципни, 

но съм си позволила да отговоря по-обстоятелствено с оглед яснота 

на  правителствения  агент,  защото  доколкото  разбирам,  по 

решението,  което  ни  е  изпратено,  има  мониторинг  и  сега  този 

мониторинг приключва. Тоест, ще има доклад или не знам как точно 

се наименува  в края на мониторинга. Затова за яснота съм цитирала 

абсолютно  всички  решения  на  комисията  по  повод  зададените 

въпроси. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, колегата Ганчева е изготвила отговор. Много ви моля 

да  се  запознаем  подробно  и  ако  имаме  някакви  допълнения  или 

въпроси  и  неясноти,   да  ги  отправим към колегата  в  рамките  на 

днешния  и  утрешния  ден  и  да  го  подложим  на  гласуване  на 

следващото  заседание.  Предполагам  не  възразявате,  колега?  –  Не 

възразявате. 

Продължаваме със следваща точка: 

11.  Договор с „Информационно обслужване“ АД № 19 от 

30.06.2014 г.  

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги, 

получили сме писмо от „Информационно обслужване“ АД с дата 25 

май  2015  г.,  с  което  ни  прилагат  Приемо-предавателен  протокол 

относно дейността, която са извършили по Договор № 19 от 30 юни 

2014 г. Това фактически е едномесечна отчетност за периода от 24 

април 2015 г. до 23 май 2015 г. 

Само  ще  кажа,  че  този  договор  касае  поддържането  на 

интернет страница на РИК, на ОИК, на съответните регистри и т.н. 
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Наше задължение е да приемем този доклад, тъй като в този период 

нямаме  проведени  някакви  избори  или  някакви  забележки  към 

доклада. 

Държа  само  да  отбележа,  че  предстои  изтичането  на  този 

договор след един месец и може би тогава  ще видим дали ще го 

продължим или ще подпишем нов договор. Но засега по отношение 

на  този  договор  предлагам  да  приемем  Приемо-предавателните 

протоколи  и  да  упълномощим  председателя  и  секретаря  да 

подпишат  протокола  и  единият  екземпляр  да  се  върне  на 

„Информационно обслужване“ АД. 

Основното в протокола е, че на основание чл. 3 от договора, 

дейностите които са били по чл. 1, ал. 1 за периода от 24 април до 23 

май 2015  г. са извършени в договореното качество и в пълен обхват 

и  срокове  и  че  ние  приемаме  без  забележки  и  възражения 

извършените дейности от изпълнителя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари?  - Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с: 

12. Доклади по писма и докладни записки. 

Първи е колегата Пенев, след това е колегата Цанева. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  № 

3174  е  качен  проектът  на  писмото.  Касае  се  за  едно  запитване, 
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постъпило от Районно управление на МВР – Велико Търново, във 

връзка със заведена преписка с вх. № 173900-6087-П от 20.05.2015 г. 

по описа на управлението, във връзка с проверка за нарушения при 

гласуването  от  едно  конкретно  посочено  в  писмото  лице  и  за 

предоставяне  на  съответната  информация  дали  имаме  данни  във 

връзка  със  списъците,  изготвени  от  ГД  „ГРАО“  за  проверка  за 

нарушения при извършеното гласуване. Касае се за гласуването на 

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

Република България. 

При  извършената  справка  от  писмото  на  ГД  „ГРАО“  и 

приложения към него списък по т. 6 от наше Решение № 374-ЕП от 

15 май 2014 г.,  се  установява,  че  лицето е  гласувало по настоящ 

адрес, вместо по постоянен адрес. Но и настоящият, и постоянният 

му адрес са в община Велико Търново, при което положение, макар 

и да има административно нарушение, не е налице друго нарушение. 

Лицето е разполагало с избирателни права и е гласувало един път в 

секция № 018 във Велико Търново. 

В този смисъл е изготвеният отговор. Моля да се запознаете и 

ако  има  някакви  предложения  за  корекции,  да  ги  обсъдим,  след 

което да гласуваме изпращането на това писмо. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля да се запознаете.

Ако  няма  въпроси  и  допълнения,  ви  моля  да  гласуваме 

писмото. 

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  връщаме  към 

доклад по предходна точка: 

10. Доклад по писмо от „Прозрачност без граници“. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: До Централната избирателна комисия е 

изпратено открито писмо от Асоциация „Прозрачност без граници“, 

с вх. № МИ-18-21 от 28 май 2015 г. Качено е във вътрешната мрежа. 

Колеги,  аз  ще  докладвам  в  момента  за  сведение,  като  ще 

споделя гледната си точка затова каква мисля, че е разумно да бъде 

позицията  на  Централната  избирателна комисия по повод на това 

писмо. Но бих искал да попитам първо комисията, дали сега да го 

докладвам за сведение, за да се запознаете с текста или да направя 

изложението си по същество още сега. (Реплики.)

Тъй като  писмото  е  дълго,  виждам тези  два  варианта:  ако 

искате, да го изчета и след това да изложа гледната си точка; или да 

се запознаете и малко по-късно да го направя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, време за запознаване. След това ще преценим дали в 

днешното  заседание  ще  имаме  възможност  или  на  следващо  да 

формираме позиция. 

Колеги, продължаваме с:

12. Доклади по писма и докладни записки. 

Следващ докладчик е колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам писмо с 

вх.  №  ЦИК-07-28  от  26  май  2015  г.  Писмото  е  от  Централната 

избирателна комисия на Молдова и с  него ни информират,  че ще 

покрият разходите за хотел за три нощувки на нашите представители 

– наблюдатели. За сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Матева. 

Заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качено 

едно писмо, което е с вх. № МИ-06-26 от 29 май 2015 г. Помолих да 

го  качат,  за  да  се  запознаете  със  запитването.  То  е  от  Община 

Ценово, област Русе и е във връзка с нашето Решение № 1483-МИ, 

което касае образуването на кметства над 100 души към датата на 

насрочване на изборите и обнародване на Указа на президента. 

Всъщност в това писмо се иска разяснение и пояснение на 

нашето  решение.  И  аз  даже  не  съм  подготвила  отговор,  защото 

всъщност  отговорът  би  бил  много  лесен.  Ще  ползвам  някое  от 

писмата  на  колегата  Андреев,  които  той  подготви  в  отговор  на 

запитвания,  които  бяха  получени  в  Централната  избирателна 

комисия преди да вземем това решение. 

Но моята идея и затова го качих в мрежата, е да решим, тъй 

като очаквам, че ще има и други такива писма – подобни писма от 

други  общини.  Дали  да  не  направим  по-общ  отговор,  който  да 

изпратим  отново  до  всички  общини,  за  да  не  иска  от  нас  всяка 

община поотделно разяснение на нашето решени. Аз лично смятам, 

че  решението  ни  е  ясно  и  така  зададен  въпросът,  не  предполага 

допълнителни пояснения. Така че ви моля за вашето мнение. Защото 

най-лесно е да подготвя отговор. (Реплики.)

Въпросът  е  следният:  необходимо  ли  е  да  се  предприемат 

други  стъпки  относно  придобиване  статута  на  кметство,  освен 

публичното  оповестяване  на  кметствата,  съгласно  т.  3  от  нашето 

решение? 

И отговорът би трябвало да бъде: Не, не е необходимо. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Според мен кметство не може да се 

създаде екс леге по силата и то на Изборния кодекс, защото имаме 

специален закон – ЗАТУРБ. В специалния закон изрично се казва, че 

кметството се  създава  по решение на общинския съвет.  И според 

мен тая норма от Изборния кодекс е имала предвид вече  създадени 

кметства, но не са с 350, а примерно броят е спаднал на 200. Тоест, 
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отговаря на условията на чл. 16, т. 1. Защото според мене екс леге се 

създава нещо, което вече го има, т.е. било е създадено. И според мен 

по  силата  на  §  17  ние  просто  трябва  да  произведем  избори  в 

населени места, които имат статут на кметство по силата на ЗАТУРБ 

и отговарят на условията на чл. 16, т. 1. Защото сега започват да ни 

питат и защото чл. 16 има не само т. 1 – население 100, има и т. 2 – 

да отговаря на административните условия за кметство. Това не е 

според мен от въздуха и не е току-така хоп, щрак – по силата на 

закона. (Реплики.)

Разбирам,  че  в  изборния кодекс  така  е  написано,  думата  е 

така  „придобиват  статут“,  но  все  пак  ние   не  може  да  не  се 

съобразим със специалния закон, защото специалният закон има ред 

за създаване….

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Бойкинова, 

възприемам  изказването  ви  като  особено  мнение  спрямо 

господстващото в ЦИК мнения и вече приети решения. Наистина аз 

апелирам  към  всички  членове  на  ЦИК:  след  като  Централната 

избирателна  комисия  е  взела  едно  решение,  то  ние  да  работим в 

последователност на това решение, а не да поставяме под съмнение 

собствените си решения. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  не  си  спомням,  но  по  време  на 

дебатите, когато приемахме това решение, ние дълго дебатирахме по 

него, няколко пъти го внасяхме на обсъждане и в работно заседание, 

и  в  заседание  на  Централната  избирателна  комисия.  И  всъщност 

приехме – цялата Централна избирателна комисия, че специалният 

текст е в Изборния кодекс, а не в ЗАТУРБ. В ЗАТУРБ е общият ред, 

по  който  се  създава  кметство.  Всички  тук  се  обединихме  около 

разбирането,  че   специалната  норма  е  в  изборния  кодекс,  че 

кметството  се  създава  екс  леге  –  по  силата  на  закона.  Това  не 

означава обаче, че  няма административно-териториално определена 

единица.  Защото  част  от  кметствата,  които  не  отговарят  на 

изискванията  и  са  под  350,  те  вече  са  си  кметства  и  там  има 
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избирани кметове.  Те сега ще продължат, когато са с жители над 

100, да бъдат произвеждани избори за кмет. 

Оттам-нататък в другите кметства, които ще бъдат създадени 

по  силата  на  закона,  има  кметски  наместници.  И  ние  в  нашето 

решение сме указали,  че до произвеждането на  избори за кмет,  в 

тези кметства ще продължат да работят кметските наместници. Така 

че  аз  не  виждам,  честно  казано,  какво  друго…  Или  ако  са  били 

кметове.  Кметовете  ще  продължат  да  работят.  Просто  в  тези 

населени места трябва да се подготвят избори за кмет, а не да се чака 

да минат изборите и да бъдат назначени кметски наместници. Това е 

разликата.  И  наистина  не  виждам  какво  друго  трябва  да  се 

предприеми,  да  се  свърши  административно,  което  Централната 

избирателна комисия трябва да укаже на местните органи на власт. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по друг повод аз 

отново казвам: неефективно ми се струва така да връщаме един и 

същи  въпрос  и  да  говорим  едно  и  също  4-5  пъти.  Мисля,  че 

постигнахме мнозинство повече от 2/3, за да решим този въпрос. И 

вече  сме  го  решили  и  публично  оповестили.  Иначе  ще  създадем 

лоши обществени тенденции – и смея да го кажа на микрофон. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение във връзка с 

предложението  на  колегата  Матева  е  да  напишем така  или иначе 

един отговор, който да е адресиран до община Ценово, област Русе 

във връзка със запитването.  А предлагам в рубриката „Въпроси и 

отговори“ на страницата  на ЦИК,  вместо да изпращаме писмо до 

всички  общини,  там  да  качим  отговора  или  съответно  да  бъде 

подготвен  един отговор,  с  който да  може да  се  запознаят  всички 

заинтересовани  страни.   Защото  не  са  само  общините,  но  това  и 

областни  администрации,  и  граждани,  които  имат  питания  във 

връзка с това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, постъпи предложение да бъде изготвено писмо и да 

се каче информация на интернет страницата ни в рубрика „Въпроси 
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и  отговори“  по  повод   единното  разбиране  на  нашето  решение. 

Колеги, струва ми се, че е добре да направим това. Ако искате, ще го 

подложим  принципно  на  гласуване  и  след  това,  като  видим 

информацията, да я гласуваме. 

Колеги, който принципно е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – 2 (Ивайло Ивков, Мария Бойкинова).  

Предложението се приема.

Колега, ще подготвите текста и ще видим съдържанието на 

следващото заседание. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Андреев. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Госпожо председател,  аз  нямам 

писма, тъй като те бяха докладвани от колегата Мусорлиева. Остана 

единствено писмото с оглед участието в Брюксел, но то вече  ще 

бъде по-късно обсъдено. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сидерова. Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  имам  да  ви 

докладвам писма по преписки с входящи номера 493, 495, 496, 499, 

492  –  всичките  от  21  май  2015  г.,  изпратени  ни  от  Районно 

управление на МВР – Руен. Запитване за лица, изрично изброени в 

тез писма: в какво се изразява тяхното нарушение и дали лицето е 

имало  право  на  глас  към  датата  25  май  2014  г.  –  датата  на 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

По  всичките  тези  преписки  лицата,  които  са  посочени  от 

районното  управление,  са  гласували  в  определена  секция  на 
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територията  на  община  Руен и  всичките  тези  лица  имат  настоящ 

адрес в държава извън територията на Европейския съюз – една част 

от  тях  в  Турция,  други дори в Израел и  на  други места,  в  който 

смисъл ще е отговорът на писмото. Поради което те не притежават 

право на глас в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България по смисъла на чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс 

във връзка с § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс, тъй като настоящият им адрес е в държава, която не е член 

на  Европейския  съюз.  С  описание  на  приложение  –  съответната 

страница от списъка по т. 6 на ГД „ГРАО“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с тези отговори, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  три  преписки  по 

запитвания на същото Районно управление на МВР – Руен, област 

Бургас, за други три лица, които фигурират в списъка по т. 6 на наше 

Решение  №  374,  приложен  към  писмото  на  ГД  „ГРАО“  след 

извършената  проверка.  И трите  лица  попадат  в  същата  ситуация: 

настоящият им адрес е в държава извън Европейския съюз, но трите 

лица  са  гласували  в  различни  секции  извън  Република  България, 

поради  което  освен  отговора,  който  току-що  ви  прочетох,  ние 

прилагаме  освен  страницата  от  списъка  по  т.  6,  и  извлечение  от 

избирателния списък на съответната секция и копие от декларациите 

на лицата по чл. 33, ал. 2, които са подавани в изборния ден. 
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Преписките са с входящи номера: 497, 498 и 500 също от 21 

май 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Преписка с вх. № НС-44 от 28 май 

2015 г. – едно запитване от Първо районно управление на МВР – 

Пловдив,  по  отношение  на  гласуване  по  време  на  изборите  за 

народни представители, с което ни изискват персоналния състав на 

секция № 41 в район „Южен“ в Пловдив, както и данни, които се 

съдържат  в  протокола  на  секционната  избирателна  комисия  за 

установяване на резултатите в тази секция. 

Подготвила съм писмо, което го има във вътрешната мрежа 

за днешното заседание, като им отговарям, че данни за състава на 

секционната избирателна комисия в секция № 41 – Пловдив, район 

„Южен“,  не  се  съхраняват  в  ЦИК,  а  могат  да  бъдат  изискани от 

общинската администрация на същия район, откъдето  следва да се 

изиска и  копие от протокола с изборните резултати на тази секция, 

който се съхранява в същата администрация. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  
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Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За сведение докладвам: пристигнало 

е на хартия искането от ОД на МВР – Видин, за данни за определени 

лица, но ние гласувахме и изпратихме писмо. Входящият № сега е 

669, но по това вече има изпратен отговор, затова ви го докладвам 

само  за  сведение.  Няма  смисъл  да  си  играем  на  излишна 

кореспонденция. 

За  сведение  ви  докладвам  и  Постановление  на  Районна 

прокуратура  –Дупница,  с  което  се  отказва  образуването  на 

досъдебно производство по отношение на едно лице, за което те са 

ни  отправили  питане,  а  ние  сме  направили  проверка  и  сме 

констатирали,  че  лицето  е  гласувало  само  веднъж  и  притежава 

изборни права, т.е. няма нарушение. Затова остава за сведение това 

постановление. 

За  съжаление,  обаче,  ще  ви  докладвам  една  група 

постановления, които според мене следва да бъдат обжалвани, тъй 

като се забелязва една много сериозна тенденция, която ще доведе 

до  сериозно  нарушение  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове,  доколкото  и  там  избирателното  право  е  обвързано  с 

уседналост  на  територията  на  определена  община  и  наличие  на 

настоящ и постоянен адрес на територията на Република България. 

Постановления е по № 773/2015 г. на Районна прокуратура – 

Шумен,  наш вх.  № ЕП-09-139,  с  което  е  отказано  образуване  на 

наказателно производство  по отношение на лице, което е гласувало 

в  изборите  за  членове  на  Европейски  парламент,  въпреки  че 

настоящият адрес е в държава, която  е член на Европейския съюз, 

като прокурорът се е позовал на това, че лицето на 23 май 2014  г. 

било декларирало, че има настоящ адрес на територията на селото, в 

което  след  това  е  упражнило  правото  си  на  глас.  Поради  което 

прокуратурата  приема,  тъй  като  лицето  пребивава  според  него  в 
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Република България, че притежава избирателни права. Но § 1, т. 2 от 

Допълнителните разпоредби обяснява израза „живял най-малко през 

последните три месеца в Република България или друга държава – 

членка на Европейския съюз“, с наличието на адресна регистрация 

на  територията  на  Република  България  или  съответно  на  друга 

държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  най-малко  60  дни   от 

последните три месеца преди датата на изборите. А тук адресната 

регистрация  –  втората  в  Република  България,  е  един  ден  преди 

изборите. Поради това аз предлагам да подготвим жалба. 

Идентични са случаите и по преписки с входящи номера 133, 

134, 135, 136, 137, 141, 140 от Районна прокуратура – Момчилград. 

Те са идентични с по-рано докладвана преписка. Всичките са откази 

за  образуване  на  наказателно  производство  по  отношение  на 

посочените в тях лица.  Всичките тези лица имат настоящ адрес в 

държава, която не е член на Европейския съюз. За голямата част от 

тези лица при вземане на сведения от техни близки се установява, че 

отдавна  живеят извън територията на Република България. Това че 

близкият е  казал  коя е  държавата  и някои от тези държави са на 

територията на Европейския съюз, не променя факта, че лицето има 

настоящ адрес извън територията на Европейския съюз. 

За някои от тези лица всъщност никакви други справки не са 

правени,  само  е  установено  според  районния  прокурор,  че  няма 

данни лицето да е излизало или влизало в Република България, което 

нищо не означава. Знаем много добре, че повече от 10 години не се 

води строг отчет за влизането и излизането на българските граждани 

извън  територията  на  Република  България  и  тази  информация  не 

може да бъде доказателство. Още повече, че със самите лица не е 

установен контакт от прокуратурата и не са вземани сведения от тях. 

Затова ви предлагам по тези преписки аз да подготвя  жалби, 

които ще докладвам на следващо заседание. Пак се обосновавам с 

това, че тази тенденция ще е много тревожна при местните избори, 

където имаме много граждани с настоящ адрес извън територията на 
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Европейския съюз и не могат да упражнят право на глас. Те не го 

имат в изборите за общински съветници и кметове. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  предложения?  – 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  предложение  по  доклада  на 

колегата Сидерова нямам, но според мен вече в информационните 

табла е добре да разпишем активното избирателно право: кой има 

право да  гласува.  Като си дойде човекът  и  се  чуди за  настоящ и 

постоянен адрес, защо го няма в списъка, да си прочете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това е предложение към колегата 

Матева за разяснителната кампания или по-скоро за подготовка на 

изборното помещение отново да го има. 

Пропуснах само да докладвам, че всичките тези лица са били 

в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани. И въпреки 

това са дописани в избирателните списъци. 

В кратките притурки към Методическите указания от типа: 

прави едно,  прави две  – трябва да  опишем кои лица не могат  да 

бъдат  вписвани.  И отделно в  разяснителното  табло,  което  е  пред 

секцията, по същия начин. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Изрично да си пише, за да не каже 

после: аз питах тоя – оня… А да прочете, пише си го и това е. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Разбрахме,  че  по  този  въпрос 

колегата  Матева  ще  си  запише  това  предложение  във  връзка  с 

разяснителната кампания. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще взема противното мнение, разбира 

се,  както  винаги  съм  го  правил  от  не  знам  колко  си  години, 

независимо  за  кой  край  на  България  става  въпрос.  Не  може  за 

Македония едно, за други райони – друго, за четвърти район – не 

знам  какво  си.  Създава  се  определен  тип  тенденция.  Едните  се 

гласуват просто ей така, защото били не знам къде си, а пък другите 

стават нещо съвсем друго.  Не може тенденциозно да се подхожда 
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към всяка преписка, само и само за едните да се докарва докрай, а 

пък за другите да не се докарва докрай. 

Сега  по  същество.  Няма  престъпление.  Казвам  го  защо. 

Казвал  съм  го  от  две  или  три  години  при  този  състав  на 

Наказателния кодекс. Проблематичен е – пак да кажа – умисълът. 

Умисълът  е  проблематичен,  за  да  има  престъпление.  Не  всяко 

нарушение  е  престъпление.  Субективната  страна  тук  е  твърде 

проблематична  –  най-малкото,  защото  има  опосредствено  звено, 

наречено  секционна  избирателна  комисия,  която  върши  или  не 

върши  някои  и  други  неща.  Гражданинът  не  е  самостоятелно 

действащ тук. Към момента бил или не бил – това е друга работа. 

Освен това проблемът е в масивите и за настоящ адрес: кой, 

кога,  как  е  декларирал настоящ адрес.  Обикновено тези масиви в 

„ГРАО“ се пускат при промяна на личните карти, които имат доста 

дълъг  срок.  Гражданите  веднъж,  когато  декларират  това  нещо, 

когато вече са в България, въобще даже не предприемат действия да 

си  променят  вече  деклариран  адрес.  Така  че  фактическото 

положение също е доста сложно, предвид и недостоверността винаги 

на въпросните информационни масиви. 

Става въпрос за временните регистрации. А какво ще правим 

с временните регистрации, дето са тука по 1000 и по 2000 човека в 

София и в едни други краища към Македония? Там какво правим? 

Там ще ги обжалваме ли? Ние вече не обжалвахме някои такива, но 

сега тръгнахме пак да ги обжалваме. (Реплики.)

Как да няма такова нещо? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма такова нещо. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как да няма такова нещо? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви да не влизате в диалогов 

режим.  За  изказване  –  госпожа  Сидерова,  след  това  господин 

Андреев. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Протестирам против манипулацията, 

извършена  от  колегата  Чаушев.  Няма  нито  едно  извършено 

изследване за граждани на Република Македония, спрямо които да е 
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била прекратена преписка и ние да не сме обжалвали. Първо, още не 

са дошли такова преписки… (Реплики.)

На мене няма разпределена и не съм докладвала.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: (Без микрофон.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Въпреки че не съм центърът на света, 

пак протестирам против манипулацията, която се извършва. 

Второ,  престъплението  по  чл.  168,  ал.  1   е  формално 

престъпление.  За него не се изисква умисъл. Текстът на закона е: 

„Който  упражни  право  на  глас  без  да  има  такова“,  а  не  който 

умишлено упражни право на глас. Трябва да се учим да четем закона 

такъв, какъвто е, а не да манипулираме и в това отношение. 

Така че според мене е налице съставът на престъплението. 

Още повече,  че  лицата  и не живеят на територията  на Република 

България,  което  личи  от  тези  преписки  и  което  апропо  е  без 

значение, тъй като се изисква гражданска регистрация. 

По  отношение  на  всички  лица,  които  са  минали  през  мой 

доклад,  искам  да  посочите  преписката,  която  за  гражданин  на 

Македония е била прекратена. Аз ви казвам, че при мен такъв доклад 

не е минал, а болшинството минават през мене, за да видим дали 

наистина е станало така. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  разглеждаме 

настоящите преписки и въпросите по тях. 

Заповядайте, господин Андреев. След това господин Чаушев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Голяма  част  от  нещата,  които 

исках да кажа, ги каза колегата Сидерова. А именно, че в случая не 

става  въпрос  нито  за  избирателните  секции,  а  който  упражни 

избирателно  право.  Тук  е  ясно  кой  е  субектът,  който  извършва 

деянието. И нека да не водим винаги в тази посока, тъй като този 

въпрос наистина сме го обсъждали многократно в рамките както на 

тази Централна избирателна комисия, така и преди това. 

И в тази връзка  е  безсмислено в момента да водим такова 

обсъждане  и  моето  процедурно  предложение   е:  има  направено 

предложение от докладчика, а именно да бъдат изготвени съответно 
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жалбите и да бъдат внесени на обсъждане в заседание, затова моето 

процедурно  предложение  е  да  се  прекратят  дискусиите  и  да  се 

гласува предложението на докладчика. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Процедурно  предложение.  Няма 

право на никакви изказвания, когато има процедура. По правилника 

вчера толкова подробно сме го гледал и, че няма спор. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по 

процедура от господин Андреев, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3  (Севинч  Солакова,  Ерхан 

Чаушев, Метин Сюлейман).  

Предложението се приема.

Заповядайте за отрицателен вот.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Таман пробваме какво сте ги решили още 

които не са влезли в правилника. Аз за туй правя сега в момента тия 

нещица. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: То е и в стария правилник. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: След като решихте, след като отидохте да 

си  смените  на  работно  заседание  някакви  си  правила,  реших  да 

докарам ситуацията до абсурд. Защо да няма такова нещо?  Защо да 

не важи действието? Защо да важи действието? – Аз пък казвам, че 

не важи. Както и да е, все тая. 

Не  ми  дадоха  възможност  да  дам  реплика  на  господин 

Андреев.  И  тя  беше  следната:  и  вие  бяхте  участник  в  онова 

заседание  миналия  път  и  много  добре  знаем,  че  още  във  Варна, 

когато  ги  блъскахме  по  300,  по  400  обжалвания,  прокурорските 

разследващи и т.н. отговори, стъпваха именно на това, което винаги 

съм  го  и  твърдял.  Проблемът  е  в  субективната  страна.  Ние  ги 

докарахме и до Върховната касационна, ама все тая. Резултатът ще 

бъде  абсолютно  същият,  само  че  излишни  нерви  и  излишно 
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приказване ей така и избиване на нещо, което не би било добре да се 

избива. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други отрицателни вотове има ли? 

- Заповядайте за лично обяснение. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Лично  обяснение?  –  Аз  не  съм 

споменавал никого. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Е, как да не ми го споменахте? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, хайде без да се засягаме – 

заповядайте за лично обяснение. (Реплики.)

Колеги,  много  ви  моля,  сериозно.  Заповядайте,  колега 

Андреев, за лично обяснение. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Исках само да кажа на колегата 

Чаушев: Вярно е, че една голяма част от преписките бяха прекратени 

по отношение на Варна, но в голямата си част въз основа на нашите 

жалби  бяха  възобновени  производствата  и  съответно  бяха 

образувани срещу лицата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: (Без микрофон.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има и осъдени. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сега по предложението на госпожа 

Сидерова. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение  да  бъдат 

изготвени жалби по въпросните писма, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3  (Севинч  Солакова,  Ерхан 

Чаушев, Метин Сюлейман).  

Предложението се приема.

Отрицателни вотове? – Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Решението е  неправилно.  Резултатът от 

тази история, която пак подкарваме, ще бъде отново писане на дълги 

писания,  отново  дълги  преписки,  отново  губене  на  време  на 
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Централната избирателна комисия и отново ще влязат тези преписки 

тъкмо  в  периода,  в  който  ще  правим  и  общински  избори,  и 

референдум и пак ще се упражняваме на безсмислени тука в случая 

теми на висок или на по-нисък глас. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други отрицателни вотове? – Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Без да искам да губя много времето 

на комисията, гласувах отрицателно и ще ви кажа, че това е загуба 

на енергия, която ние можем да впрегнем в разяснителна кампания, 

за да няма такива случаи. Тъй като всички гласували лица, за които 

има данни, че се намират в списъка на лицата, за които е забранено 

да бъдат дописани, те не са се заличили сами и не са били дописани 

със собствената им ръка.  Затова те са получили удостоверение от 

общинската администрация, че има основание да бъдат изключени 

от този забранителен списък, за да бъдат дописани от секционната 

избирателна  комисия.  Докато  губим  време  да  пишем  жалби,  ще 

пропуснем да направим достояние на обществото тяхното активно 

право какво означава. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За трети отрицателен вот – заповядайте.  

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз гласувах против, колеги,  тъй като 

смятам, че трябва да има последователност в нашите решения. На 

предходното заседание за такъв отказ ние го приехме за сведение, а 

от днес нататък вече пишем жалби по тях, което аз не приемам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колега докладчик, имате ли други доклади? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам лично обяснение. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: И да имате лично обяснение, аз име 

не съм споменавал. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: При нито един от тези случаи няма 

удостоверение,  издадено  от  общината.  При  нито  един  от  тези 

случаи,  които  аз  докладвам  в  момента,  няма  удостоверение, 

издадено от общината. (Реплики.)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  може  ли  да 

продължим? 

Имате ли още доклади, колега Сидерова? – Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е толкова смешно. За ганосарин? 

не ми говори. Ти си ганосарина? Спри за момент. (Реплики.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля ви.  Имам 

молба. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви, колеги, разпределени 

ми преписки. Едната е с вх. № към ЦИК-07-40 от 28 май 2015 г., 

която ми е предоставена вчера на обед. Другата е към ЦИК-07-40 от 

1 юни 2015 г., която също ми е предоставена вчера на обед. Това са 

писма,  които  са  от  името  на Асоциацията  на  централните 

избирателни  комисии  от  Централна  и  Източна  Европа  по  повод 

провеждащата се годишна сесия на асоциацията в Молдова – 9-11 

септември 2015 г. 

Първото писмо е питане защо не сме дали отговор кои ще 

бъдат участниците и дали ще има говорител от Република България, 

т.е. лице, което ще изнася доклад. Още на 28 май 2015 г., преди да 

ми бъде разпределена тази преписка, аз подготвих писмото, в което 

се  написа,  че  участваме  аз  и  госпожа  Грозева  и  както  в  залата 

определихме  при  докладването  на  първите  писма  от  господин 

Андреев, че аз ще изнасям доклад. 

След  което  на  1  юни  2015  г.  колегите  благодарят  за 

изпратената  информация  и  най-любезно  ни  молят  да  ги 

информираме за моите позиции – елементарно, член на Централната 

избирателна комисия.  Както и по коя тема ще се изкаже госпожа 

Сидерова-Стоева – там съм си изпратила данните по лична карта, за 

да не стават проблеми, макар че има и името Сидерова: „Равенство 

на  избирателите“  или  „Постоянно  обучение  на  изборните 

заинтересувани страни“. 

Аз  бях  подготвила  и  в  писмото  от  28-ми  да  отговоря. 

Предлагах  да  засегнем  темата  „Някои  особени  аспекти  на 

осигуряване  равенство  на  избирателите“,  като  под  това  разбирам 
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осигуряване  равенство  на  всички  избиратели,  включително  и  на 

онези,  които  са  активно  ангажирани  в  някакъв  вид  труд  и  то 

обществено  полезен  по  охраната  на  изборните  помещения, 

членовете  на  секционните  избирателни  комисии,  но  визирам  и 

лицата, работещи в санаториуми, болници и други такива социални 

заведения.  Както  и  подтемата,  която  господин  Жьолд  Соноки  е 

посочил като необходима за обсъждане: „Включването на младите 

хора в гласуването“. Ние имаме интересни законодателни решения, 

които са свързани с общите избори. 

И има питане дали приемаме развиващата се  постановка от 

някои  държави  –  членки  на  Европейския  съюз,  че  вместо 

непълнолетните  лица  могат  да  упражнят  правото  на  глас  техните 

родители.  Лично  аз  застъпвам  тезата,  първо,  че  право  на  глас  не 

може да се прехвърля, каквато е общата позиция в нашето изборно 

законодателство.  И  второ,  че  в  никакъв  случай  вместо 

непълнолетните  могат  да  гласуват  техните  родители.  От  гледна 

точка  на  обществения  живот и  на  нашата  практика  това  ще бъде 

абсолютно  недопустимо,  тъй  като  цели  фамилии  от  определени 

прослойки ще гласуват вместо децата си по начин, както и без това 

знаем, който не съответства даже и на техния вот, а се манипулира 

от недобросъвестни участници в изборния процес. 

Другата  тема,  която  би  била  възможна,  е  „Иновационни 

практики  в  обучението  на  секционните  избирателни  комисии  в 

страната  и  извън  страната“.  Имам  предвид  нашите  форми  на 

електронно обучение на сайта на Централната избирателна комисия 

за  попълването  на  протоколите  и  разяснителната  кампания, 

произвеждана от ЦИК като форма на обучение на избирателите и 

участващите в изборите субекти. 

И тъй като бях уведомена, че трябва комисията да реши коя 

тема да застъпя, предлагам на дебат – както вие решите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  доколкото 

разбирам, колегата Сидерова предлага да е първата тема. Съгласни 

ли сте с това предложение? (Реплики.)
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  за  репликата  зад  кадър. 

Досега не съм предизвиквала международни скандали и навсякъде 

където  съм  се  явявала  от  позициите  на  член  на  Централната 

избирателна  комисия  на  Република  България,  смея  да  твърдя, 

достойно  съм  я  представяла.  Тук  е  Мария  Мусорлиева,  с  която 

заедно сме били в Грузия. Съжалявам, че я  няма колегата Златарева. 

Предполагам, че и председателката мисли така. Ако не мисли така, 

може  да  ни  докладва,  както  и  другите  колеги,  с  които  бяхме  в 

Брюксел. 

Никога не съм застъпвала собствено мнение. Никога не съм 

поемала ангажименти. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз имам молба да 

говорим  наистина  по  съществото  на  нещата.  Днес  имаме  много 

работа да вършим. 

(2 юни е – минута мълчание, отдаване на почит със ставане  

на крака от цялата Централна избирателна комисия.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Поради  изразеното  недоверие 

оттеглям  участието  си.  Моля  да  уведомим  Асоциацията  на 

централните избирателни комисии от Централна и Източна Европа, 

че няма да участвам и няма да докладвам.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, изразявам своето 

дълбоко  убеждение,  че  след  като  отдадохме  почит  на  нашите 

предци, ще продължим да говорим по начин, така че …

Първата  тема  наистина  е  подходяща  според  мен  поради 

причината,  че  имаме  доста  какво  да  кажем  от  нашата  практика. 

Колега Сидерова, аз ще ви помоля да преосмислите…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще изпълня решението на комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще изпълните решението 

на комисията.

Колеги,  наистина  въпрос  на  Централната  избирателна 

комисия  е  по  коя  тема  да  се  произнесе.  Ако  желаете,  нека  да 

отложим този въпрос за малко по-късно. 
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По отношение  на  предложението,  което  госпожа  Сидерова 

направи,  само да  кажа,  че ние имаме и конституционна рамка по 

отношение  на   гласуването  на  лицата  в  избори,  така  че  тази 

конституционна рамка разбира се би могла да бъде представена. 

Оставям този въпрос за малко по-късно. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Томов. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ще  докладвам  два  отговора  на 

запитвания, които са качени в днешната вътрешна мрежа като р3180 

и р3182 с моите инициали. Това са две преписки от 5 май с вх. № 

МИ-22-14  и  МИ-22-15.  Както  запитванията,  така  и  отговорите  са 

кратки. Затова предлагам много бързо да ви запозная с тях. Можете 

да видите отговорите и във вътрешната мрежа. 

Първото запитване е  на господин Коста Тодоров, който ни 

пита: Може ли да съобщите чрез медиите общия брой на временно 

регистрираните лица, дописани в списъците, имащи право на глас на 

местните избори през 2015 г.?  

Отговора, който предлагам, е следният: 

„Уважаеми господин Тодоров, 

Точният брой на временно регистрираните лица (дописани в 

избирателните списъци), които ще имат право на глас на местните 

избори през 2015 г., ще стане известен след обявяване на датата, на 

която ще се произведат тези избори, което става с указ на президента 

на Република България.

Централната  избирателна  комисия  своевременно  и  без 

никакво забавяне ще публикува тази информация.“

В момента струва ми се ние не можем конкретно да посочим 

колко са тези лица, без да знаем от кога важи 6-месечният срок и 

затова предлагам такъв отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На мен не ми става ясно какво 

значи  „временно  регистрирани“?  -  Дописани  в  избирателните 

списъци. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подвел съм се от самото запитване, в 

което  се  пита  за  временно регистрирани  лица.  Ще го  коригирам: 

точния брой на лицата, регистрирани по настоящ адрес.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Това  вече  ще  стане  ясно  след 

подаването на заявление. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Допълвайки: дописани в избирателните 

списъци, защото ние не знаем кои ще бъдат дописани. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  аз  смятам,  че  „дописани в 

избирателните  списъци“  става  известно  след  произвеждане  на 

изборите,  а  не  преди  това.  Така  че  вероятно  имат  предвид  нещо 

друго.  Вероятно  има  някакво  объркване  в  писмото,  което  ни  е 

изпратено… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Значи очевидно и питащият, и аз не сме 

се справили добре. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  неяснота 

наистина има. Що е то временно регистрирани? Ние знаем два вида 

адресна  регистрация:  по  постоянен  и  по  настоящ  адрес.  Не  зная 

какво  означава  временна  регистрация.  А  дописването  в 

избирателните списъци се извършва в изборния ден. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мога ли да изкажа съображенията си? – 

Аз го схванах като питане относно хората, които са регистрирани по 

настоящ адрес  и  които  биха  получили право  да  бъдат  вписани в 

избирателните списъци,  ако са регистрирани не по-малко от шест 

месеца преди изборите. Мисля, че смисълът на питането е този така, 

както е изразен. И в този смисъл се позовах на указа на президента, 

защото ние не знаем откога тече този шестмесечен срок преди да е 

излязъл указът. 
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Не се е получил отговорът – виждам това нещо. Освен да го 

коригирам и  да  го  внеса  още веднъж в  комисията.  Ние не  знаем 

датата на изборите. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам само да допълня, че ако колегата 

Томов  приема питането като настоящ адрес, то отговорът следва да 

бъде  различен,  а  именно:  това  ще  стане  известно  14  дни  преди 

изборите, ако лицата – те не се вписват автоматично за гласуване по 

настоящ адрес – са подали изрично заявление за включването им в 

списъка по настоящ адрес. (Реплики.)

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хипотези ли ще трупаме сега? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  отложим 

обсъждането и да помолим колегата Томов да качи запитването във 

вътрешната мрежа. (Реплики.)

Ваня, аз не мога да възприемам, когато ми четат. Да, всеки 

път го казвам. Моля да бъдат качени във вътрешната мрежа, както 

направих аз като исках да видите какво ни питат, за да решим как да 

отговорим. Да бъдат качени във вътрешната мрежа, за да разберем 

какво ни питат и какъв трябва да бъде отговорът. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  само 

припомням, че в случаите досега, когато колеги са поискали да се 

отложи, за да се запознаят и да обмислят, сме го приемали. 

Колеги,  има  процедурно  предложение  да  се  отложи 

разглеждането. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  процедурно  предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),   (против 

– 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Втория  въпрос  от  господин  Илко 

Попов е: Интересувам се може ли едно лице да се кандидатира за 

кмет или общински съветник без да има нито временен адрес, нито 

постоянен адрес в населеното място, в което кандидатства. 

Отговора,  който  съм  предложил  и  който  е  качен  във 

вътрешната мрежа, е следният: 

„Уважаеми господин Попов,

Съгласно изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс 

право да бъдат избирани за кметове или общински съветници имат 

само  български  граждани,  които  са  живели  най-малко  през 

последните  шест  месеца  в  съответното  населено  място. 

Следователно не е възможно едно лице да се кандидатира за кмет 

или за общински съветник, ако няма нито временен, нито постоянен 

адрес в населеното място, в което иска да кандидатства.“ 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Може ли само няколко 

технически  корекции?  –  Да  не  бъде  само  български  гражданин, 

защото  за  общински  съветници  могат  да  бъдат  издигнати  като 

кандидати и граждани на държава – членка на Европейския съюз. 

Втората ми редакция е да не е временен адрес, а да става дума за 

постоянен  и  за  настоящ  адрес.  И  вместо  „който  иска  да 

кандидатства“  да  е  всъщност  „да  бъде  издигната  неговата 

кандидатура“. Това са ми техническите корекции. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  имаме  Решение  №  1482  и 

действително  трябва  да  се  употребят  термините  на  закона  – 

постоянен или настоящ адрес, като двата трябва да са на територията 

на Република България, а поне единият от тях да е на територията на 

съответното населено място или община. Най-добре е да се вземе 

текстът от това решение, а не сега да пишем друго. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  би  да  кажем 

лицето да се обърне към това решение – въпросът е уреден с това 

решение. 

Заповядайте, колега Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моето предложение е само в 

началото да се  посочи на писмо с кой входящ номер отговаряме, 

каквато е практиката в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега – както 

е практиката на ЦИК. 

Други? – Не виждам. 

Колеги, с корекциите, направени в залата от гледна точка на 

уеднаквяване  на  терминологията,  посочване  на  решението  и 

облягането на неговото съдържание и въвеждане в началото на кой 

входящ номер се отговаря, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема.  

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  колегата 

Бойкинова. След това е колегата Сюлейман. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, по електронната поща с вх. 

№ ЕП-22-5 от 29.05.2015 г.  в  Централната избирателна комисия е 

получено писмо, озаглавено: Искане на информация за влезли в сила 

решения на ЦИК за изборите за Европейския парламент и Народно 

събрание през 2014 г. 

Молбата е от Силвия Димитрова Райчева, която  в писмото 

ни казва, че  счита, че е дискриминирана от страна на Централната 

избирателна  комисия,  дори  за  кореспонденция:   „Във  връзка  с 

нарушаване на права за участие в изборите моля да ми предоставите 

информация  за  решенията  на  ЦИК  относно  избор  на  състав  за 

Европейския  парламент  и  Народно  събрание  през  2014  г. 

Гласуването  с  лични  данни е  нарушение  на  Закона  за  защита  на 
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личните  данни.  Вие  злоупотребявате  с  права  и  ограничавате 

избирателите за проверка. Това е практика, приемана от ЦИК, КЗЛД, 

съдилищата,  медии,  международни  наблюдатели,  Европейски 

парламент.  Европейският  съд  в  Страсбург  и  Международният 

трибунал  в  Хага  също  мълчат  по  мое  обвинение  и  налагане   на 

терористични режими в страната с участието на Световната банка. 

Моля  да  ми  съобщите  за  инициативи  от  ваша  страна  с  цел 

отстраняване на кандидати от листи,  несъвместими с допускането 

им съгласно Закона за изборите. Подпис“

И й отговарям: 

„Уважаема госпожо Райчева,

Във  връзка  с  Ваш  e-mail  с  вх.  №  ЕП-22-5/29.05.2015  г.  с 

искане на информация за влезли в сила решения на ЦИК за изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и 

изборите за  народни представители,  произведени през 2014 г.,  Ви 

уведомяваме следното:

Решенията  на  Централната  избирателна  комисия  относно 

обявяване  на  избраните  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  и  относно  обявяване  на  избраните  народни 

представители  в  Четиридесет  и  третото  Народно  събрание  са 

съответно Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г., Решение № 1317-

НС от 10 октомври 2014 г. и Решение № 1327-НС от 12 октомври 

2014 г.

Всички  решения  на  ЦИК  са  публикувани  на  интернет 

страницата на Централната избирателна комисия: www.cik.bg 

Централната избирателна комисия организира и произвежда 

всички видове избори при стриктно спазване на Изборния кодекс и 

свързаните с него нормативни актове, в т.ч. и Закона за защита на 

личните данни, Закона за защита от дискриминация и др.“ 

Ако считате, че не следва това да се приеме за сведение, съм 

подготвила този кратък отговор. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  моето  предложение  е  да 

остане  за  сведение  заради  епитетите  в  самото  писмо.  С  всякакъв 
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отговор  ще  означава,  че  ги  приемаме.  Иначе  съм  съгласна  и  с 

отговора. 

Има ли други предложения, изказвания, мнения? 

Колеги,  който  е  съгласен  да  бъде  отговорено,  моля  да 

гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар 

Томов),  против  –  4  (Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Метин 

Сюлейман, Ивайло Ивков).   

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  имаме решение 

за отговор.

За отрицателен вот – заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против не защото  не  съм 

съгласен с отговора по същество, а защото не считам, че трябва да 

отговаряме на такива писма. Мисля, че трябва сами, за да заслужим 

авторитета си пред други, трябва и ние да си пазим авторитета и да 

имаме самочувствие на Централна избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви,  колега 

Ивков. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Сюлейман. 

Заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, докладвам ви три писма с вх. 

№№ ЕП-04-02588, 592 и 593 от 25 май 2015 г. от Областна дирекция 

на МВР – Кюстендил. И трите са от обичайните писма, с които вече 

работим в продължение на 10-15 дни. Във връзка с тези писма съм 

подготвил  проект  на  отговори,  които  са  качени  във  вътрешната 

мрежа.  Като  за  две  от  лицата  след  направената  проверка  е 

установено, че те не фигурират в списъка по т. 6 към Решение № 
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374-ЕП от 15 май, както и в посочените от секциите в писмата на 

Областната дирекция на МВР – Кюстендил. 

А третото писмо под № 3175 – това лице е гласувало само 

веднъж  и  не  фигурира  в  списъка  по  т.  6.  В  този  смисъл  съм 

подготвил  отговорите,  като  към  третото  писмо  има  приложение: 

съответно  копие  от  избирателния  списък  на  секцията  със 

страницата, на която е посочено лицето, копие от декларацията по 

чл.   33,  ал.  2 от Изборния кодекс,  както и  препис-извлечение от 

решението,  с  което  сме  назначили  секционната  комисия  в 

съответната секция. 

И  предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим  така 

подготвените отговори на писма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам анблок на гласуване отговорите.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема.

Следващ докладчик е колегата Солакова – заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Печатницата на 

Българската  народна  банка  сме  получили  едно  писмо,  което  е 

публикувано във вътрешната мрежа. То е получено по електронната 

поща и в оригинал по пощата с вх. № МИ-00-31 от 29 май 2015 г. 

Поставя се въпрос да се предостави информация на Печатницата на 

БНБ относно необходимите бюлетини за произвеждане на местните 

избори  през  м.  октомври  2015   г.  с  оглед  на  необходимостта  от 
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определяне  на  капацитета  на   печатниците,  както  и  на  нужните 

количества хартия. 

На  следващо  място  в  писмото  се  спират  на  формата  на 

бюлетините  като  шрифт,  разстояние  между  отделни  кандидати  – 

цитирам писмото: „и големина на квадратчето за гласуване“, като по 

видове бюлетини в зависимост от броя на кандидатските листи, са 

предложили ширина и дължина в милиметри. 

Аз съм подготвила един проект на писмо, но ви предлагам да 

помисли по поставените въпроси в писмото на печатницата и тъй 

като утре има и работно заседание,  на работното заседание да  го 

обсъдим малко по-внимателно. Дори ако искате, да поискаме макет 

на бюлетините, за да можем да имаме реална представа за формата 

на  съответния  вид  бюлетина  с  оглед  на  посочените  шрифтове, 

размер  на  шрифта,  размер  на  разстоянието  между  кандидатските 

листи и размер на квадратчето за гласуване. И след заседанието в 

четвъртък да изпратим този отговор, като считам разбира се, че на 

този етап ние друго не бихме могли да кажем и не би следвало да 

кажем по отношение на броя на бюлетините, тъй като можем да сме 

точни с какви видове бюлетини ще се участва в изборите, а колко ще 

бъде  броят  на  видовете  бюлетини  за  общински  съветници  и  за 

кметове  на  общини  по  броя  на  общините  в  страната,  както  и  за 

районните  кметове  по  броя  на  районите  в  Столична  община  и  в 

градовете  в  Пловдив  и  Варна.  Но  за  броя  на  кметствата  следва 

изрично да посочим, че този брой може да бъде определен в деня на 

обнародване на указа на президента за насрочване на общите избори 

за  местни  органи  на  власт,  съгласно  §  17  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби. 

Докладвам ви го днес за сведение и ако нямате нищо против, 

утре  да  го  обсъдим  на  работно  заседание  и  да  отговорим  в 

четвъртък. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, прави ми впечатление тук от 

таблицата, която са дали, че те предвиждат в буква „г“ специално, 

където са бюлетините за кмет на община и за общински съветници – 

където пише: брой кандидати до 64 – там ширината е двойна, което 

означава, че те предвиждат да бъдат на два реда. 

Ние  решение  затова  взимаме  специално.  Нямаме 

предварително бюлетина, която да бъде на два реда. Още повече за 

общински  съветници  това  е  много  трудно,  тъй  като  там  има  и 

кръгчета в дясната страна и това може да донесе вече голяма заблуда 

и  да  бъде  голям  проблем.  Така  че  наистина  е  трудно  сега  да 

отговорим, но ми прави впечатление, че буква „г“ касае двуредови 

бюлетини, колко ще бъдат като бройка и т.н. 

Явно те изхождат от това, че имат 600 мм, т.е. 60 см дължина. 

Имахме на предните избори случаи, където имаше до един метър и 

някои печатници можеха да печатат  това.  Мисля,  че в Сандански 

беше, но бяха два или три случая. Единият беше за София, ако се не 

лъжа.  Също  Стара  Загора.  Бяха  няколко  и  за  тях  специално  се 

подходи да се търсят печатници, където да се отпечатат. И ако може 

да се избегне специално този случай, би било добре. Само казвам. 

Утре като го обсъждаме, допълнително ще разсъждаваме. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще  вземем 

това предвид. 

Колеги, други изказвания? – Не виждам. 

По  този  въпрос  утре  на  работно  заседание  ще  продължим 

обсъждането. 

Моля, продължете със следващ доклад, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладни 

записки от директора на Дирекция „Администрация“. Първата е с вх. 

№ ЦИК-09-34 от 29 май 2015  г., във  връзка с необходимостта от 

подновяване  на  удостоверение  за  електронен  подпис.  Става  дума 

точно за госпожа Красимира Манолова, тъй като срокът на нейния 

подпис  изтича  и  по  тази  причина  сме  получили  писмо  по 
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електронната  поща  с  вх.  №  ЦИК-00-471  от  12  май  2015  г.  от 

„Информационно обслужване“ АД. И по тази причина в срока на 

действие на предишния подпис предлагам да одобрим направеното 

предложение да се поднови действието на универсалния електронен 

подпис  на  госпожа  Красимира  Манолова  и  да  утвърдим 

необходимия разход във връзка с това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колега, моля, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, другата докладна записка е с 

вх. № ЦИК-09-33 от 29 май 2015 г. Във връзка с назначаването на 

Дейзи  Стоянова  за  асистент  на  председателя  на  Централната 

избирателна комисия, е необходимо да се създаде пощенска кутия в 

домейна  цик.бг  и  се  предлага  да  се  изработят  100  бр.  визитки. 

Предложението  е  на  директора  на  Дирекция  „Администрация“ 

госпожа Манолова. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  ведно  с 

необходимия разход затова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  
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Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме  към  следващ  докладчик  –  колегата  Ивков. 

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Едно писъмце е останало между другите 

и помолих председателя да ме включи в дневния ред. То е под № 

3183 в днешната мрежа. 

Отговорът е до  кмета на община Банско, който ни препраща 

въпроси от Районно управление на МВР – Банско, и е стандартен, а 

именно: къде се съхраняват книжата, че не се изисква разрешение от 

ЦИК.  Съгласно  Решение  №  314-ЕП  може  да  се  действа  и  да  се 

осъществи  достъпът.  Също  така  и  че  не  могат  да  се  изнасят 

оригиналите на избирателните списъци. Това го няма в писмото на 

кмета,  но го има в писмата на полицията, че искат оригинали на 

избирателните списъци. 

Само  правя  една  автокорекция.  Тъй  като  всъщност  ние 

препредаваме – полицията пише до кмета, а кметът пише до нас, в 

последното изречение: „При назначаване на почеркова експертиза от 

вас…“ думите „от вас“ ще отпаднат, тъй като не кметът назначава 

почеркова експертиза, а по принцип при назначаване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се на темата за Молдова. Предложението е 

да бъде Тема № 1 от предложените две теми. 
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Колеги, който е съгласен да бъде Тема № 1, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 

Колеги,  два  въпроса  останаха  преди  да  отидем  към  точка 

„Разни“. Ще ви помоля за внимание, защото имам важни доклади, но 

искам да кажа, че до този момент остана писмото от „Прозрачност 

без граници“. Колегата докладчик в момента не е в залата, пък и то 

наистина е дълго.  Затова ви предлагам да отложим разглеждането 

му,  за  да  се  запознаем,  да  формираме  становище  и  да  отложим 

разглеждането и нашата позиция за следващо заседание. 

И колеги, остана въпросът с определяне на представител от 

страна  на  Централната  избирателна  комисия  на  Конференцията  и 

работната среща в Брюксел по повод отчитането на произведените 

избори за Европейски парламент. Предлагам и тази точка да остане 

за следващото заседание на ЦИК. 

Колеги, който е съгласен да отложим тези две точки, моля да 

гласува. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме  към  разглеждането  на  последната 

точка: 

13. Разни.
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Колеги, започвам с моите доклади. Във вътрешната мрежа с 

№  28-19052015  е  качен  протоколът  от  съвместното  заседание  – 

работна среща на  Централната избирателна комисия с Обществения 

съвет към ЦИК. 

Колеги,  аз  ви  моля  да  прегледате  протокола  и  да  си 

припомните тази работна среща, защото на тази работна среща има 

определени  предложения,  доколкото  виждам  и  определени 

ангажименти,  които  е  редно  да  дискутираме  в  Централната 

избирателна комисия и да излезем със съответното решение. Аз ще 

внеса тази точка в дневния ред за следващото заседание. 

На второ място, колеги, както си спомняте ви докладвах вх. 

№ ЦИК- 07-50 – докладвах ви за работно посещение на господин 

Франьо  Матушич  –  докладчик  на  комисията  по  мониторинг  към 

ПАСЕ,  във  връзка  с  пост-мониторинговия  диалог  на  ПАСЕ  с 

България.  В  момента  съм  помолила  да  бъде  публикуван  във 

вътрешната  мрежа от  една страна списъкът  на  лицата,  които  ще 

пристигнат  за  тази  работна  среща.  Вие  виждате,  че  това  освен 

господин Франьо Матушич, е и госпожа Делфин Фрейман, която е 

секретар в Секретариата на комисията. Също така и секретарят на 

делегацията  на  НС  в  ПАСЕ  и  началникът  на  отдел  в  Дирекция 

„Права на човека“ към Министерството на външните работи. 

Колеги,  по-надолу  виждате  какви  въпроси  ще  бъдат 

обсъждани  в  България  от  тези  лица,  включително  и  въпросите, 

свързани с изборното законодателство и работата по организация и 

произвеждане на избори, включително изпълнение на препоръките 

на  Венецианската  комисия  и  други  препоръки,  които  сме 

получавали. 

Качена  е  и  биографията  на  господин  Франьо  Матушич, 

информация за пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ с България. 

Продължавам надолу, колеги. Цялата тази информация ви е 

предоставена и ще ви кажа след мъничко защо. 

Теми,  които  господин  Матушич  би  искал  да  обсъди  по 

компетентност  и  вие  виждате  първата  тема,  която  касае  и 
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препоръките както на Венецианската комисия, така и на Временната 

комисия  за  наблюдение  на  изборите  в  България,  и  съответните 

документи, които би трябвало да се прегледат. 

Казвам всичко това, колеги, защото форматът, в който ми се 

струва, че е необходимо да направим тази среща, е формат на среща 

на  Централната  избирателна  комисия  с  представителите,  които 

идват. Във връзка с  това утре в 15 ч. – между 15,00 и 15,45 ч. . ще се 

проведе тази среща тук и аз се обръщам с молба към членовете на 

Централната  избирателна  комисия  да  участваме  активно  в  тази 

среща. 

Колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-99-170 от  29 

май 2015 г., за да се запознаете. 

Колеги, следващия въпрос,  който бих искала да поставя,  е: 

както вие ме упълномощихте, аз представих информация за медиите. 

Представих  интервю,  в  което  изразих  позиция   от  страна  на 

Централната избирателна комисия. Разбира се, и в качеството си на 

експерт  от  лично  име  по  повод  подготовката  на  предстоящите 

избори  във  в.  „Преса“.  Надявам  се  да  считате,  че  достойно  съм 

представила  тези  достойни  хора  в  тази  комисия  и  цялата 

институция. 

Колеги, във връзка с това Българската национална телевизия 

иска да направи 30-секунден репортаж за новините утре по повод 

подготовката  на  изборите.  Колеги,  надявам  се,  не  възразявате. 

Благодаря. 

Колеги, има още два доклада в т. „Разни“. 

Заповядайте, колега. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, когато ви докладвах за 

заседание  на  ОИК  –  Исперих  на  9.12.2014  г.,  съм  пропуснал 

заместник-председателя. Моля да влезе в протокола. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да допълним, моля да гласува. 
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Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  преди  може  би 

повече от месец ви докладвах необходимостта от закупуване на два 

броя диктофони  за нуждите на курсовете по изучаване на чужди 

езици.  Оказа  се,  че  нашите  диктофони  тук  –  аз  си  спомням,  че 

имахме,  не  работят.  Възложихме  на  администрацията  и  ви 

докладвам това, което те са ми предоставили, а именно: цените на 

диктофоните от тези марки, които те са отбелязали, са от 139 лв., а 

има и от 159 лв. Диктофонът, който струва 139 лв., е с по-голяма 

памет – 4 гигабайта, докато другият от 159 лв. е 2 гигабайта, така че 

предлагам да вземем от 139 лв. Комисията ще реши да се купят един 

или два диктофона. Винаги в ЦИК сме имали резервни диктофони в 

случай на отказ на диктофоните, които ползват стенографките. И тъй 

като тези, които имаме, са бракувани, предлагам да бъдат закупени 

два броя диктофони. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  за  първи  път  се 

запознавам,  но  считам,  че  с  оглед  нуждите  на  комисията  бихме 

могли да закупим по-голяма бройка, ако ЦИК прецени, за да имаме 

на разположение за стенографките и за езиковото обучение. С оглед 

нуждите на комисията аз лично считам, че би могло да се закупят и 

повече. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложението е 

да закупим два броя, а впоследствие, ако стане нужда, ще закупим и 

трети. 
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Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева),  

против – 2 (Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме. Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, информирам ви, че в папка 

Администрация  –  Счетоводство,  а  ще помоля този материал след 

това  да  се  прехвърли  в  папка  АДМИНИСТРАЦИЯ,  каквато 

обособихме и в която ще се  публикуват всички административни 

преписки  и  предложения  от  администрацията,  се  намират  две 

справки,  изготвени  от  главния  счетоводител  госпожа  Силвия 

Грозданова, във връзка с предложението след работно заседание на 

работна група 1.2. по отношение на възможностите на бюджета на 

Централната  избирателна  комисия  за  сключване  на  граждански 

договори, оформяне на взаимоотношенията с  лицата от Народното 

събрание,  които  ни  подпомагат  и  всички  други  лица  извън 

Централната избирателна комисия, включително възможностите за 

осигуряване  на  допълнителни възнаграждения  за   служителите от 

администрацията  и  за  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия. Справките са по бюджета на ЦИК по § 01-00 и § 02-02. 

Това е  за  сведение.  Ще се  обсъди на работното заседание, 

разбира се заедно с писмото от печатницата и писмото от Народното 

събрание, което за сведение ви докладвах на предишното заседание. 

За  сведение  ви докладвам приемо-предавателен  протокол с 

вх. № ЦИК-02-28 от 28 май 2015 г. Този протокол е публикуван във 

вътрешната  мрежа  с  резолюция  на  председателя  и  удостоверява 

приемането  на   помещение  за  хранилище,  предоставено  от 

Народното  събрание  на  Централната  избирателна  комисия  в 
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резултат  на  договореност,  постигната  по  време  на  срещата  на 

председателя на ЦИК с главния секретар на Народното събрание. 

Считам, че този ред е бил уточнен, за да удостовери, че това 

помещение  се  добавя  към  помещенията,  които  се  ползват  от 

Централната  избирателна  комисия  по  силата  на  Споразумението, 

сключено  между  Централната  избирателна  комисия  и  Народното 

събрание от 2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други въпроси? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам да поставя въпроса с паркинга. Ако 

съм отсъствал и е  разискван, извинявам се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колега, разискван е и 

вие  сте  отсъствал.  Казах,  че  съобразно  нашето  споразумение  и 

възможностите  на  Народното  събрание,  обсъдихме  този  въпрос 

работно.  Към  настоящия  момент  ние  не  можем  да  ползваме 

паркинга, защото има определена реорганизация на паркирането на 

колите  на  Народното  събрание.  Във  връзка  с  това  предприехме 

спешни мерки за среща със Столична община, която ще се проведе 

тази седмица,   за  да видим какви ще бъдат възможностите  около 

сградата,  в  която  заседаваме,  ние  да  осигурим  чрез  Столична 

община възможности за паркиране на членовете на ЦИК. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на комисията. 

Свиквам следващото заседание на 4 юни 2015 г., четвъртък, 

от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
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Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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