
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 206 

На  25  юни  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  Общинската 

избирателна комисия – Чипровци, област Монтана. 

Докладва: Иванка Грозева

2.  Проект  за  решение  за  указателни  табели,  табла  и 

отличителни  знаци  при  провеждане  на  избори  за  общински 

съветници и кметове. 

Докладва: Иванка Грозева

3. Доклад на ПАСЕ. 

Докладва: Таня Цанева

4.  Писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  по  повод 

изпълнение на договор. 

Докладва: Емануил Христов

5. Доклад по жалба от Павел баня. 

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч Солакова, Емануил

Христов, Румяна Сидерова,

Камелия Нейкова, Таня Цанева,

Георги Баханов, Александър



Андреев, Йорданка Ганчева

7. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейман и Румен Цачев. 

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 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  25  юни  2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 

към така предложения дневен ред? – Първи беше колегата Христов, 

втори – колегата Андреев, трета – колегата Ганчева. Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще моля да включите в дневния ред 

едно  писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  във  връзка  с 

отчитане  дейността  по  сключен  договор  между  Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го като нова т. 

4, колега Христов. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моля  да  ме  включите  в 

докладите по писма, тъй като имам разпределено едно писмо. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите  по  ваша  преценка  с  писмо-отговор  до  господин  Емил 

Дичев,  което  е  въз  основа  на  доклад  на  колегата  Бойкинова  от 

предходно заседание и беше отложено за запознаване с решение – 

съдебна  практика.  Както  и  доклад  по  жалба  от  Павел  баня.  И 

евентуално и в докладите по писма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Двете писма включвам в 

докладите по писма, а докладът по жалбата да стане нова т. 5. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Грозева да брои. 

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Таня  

Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  и  съответно 

точка втора от дневния ред – за тези две точки определям колегата 

Мусорлиева да  брои,  тъй като докладчик е  колегата  Грозева,  бих 

искала да ви кажа, че колегите Сюлейман, Бойкинова, Цачев и Пенев 

отсъстват. Първите трима поради ползване на отпуск, а четвъртият – 

поради болничен. 

Колеги  преминаваме към разглеждането  на  точка  първа  от 

дневния ред: 

1. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Чипровци, област Монтана. 
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Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

пристигнало  е  писмо,  вх.  №  МИ-15-186  от  24.06.2015  г.  от 

Общинската избирателна комисия – Чипровци. В преписката ни е 

изпратено искане за изплащане на възнаграждение за проведени две 

заседания. Тя е напълно окомплектована. 

Във връзка с постъпила молба от кмета на кметство Железна 

за предсрочно прекратяване на пълномощията му от 1 юли 2015 г., 

колегите са разгледали заявлението на 19 юни 2015 г. и на основание 

чл.  42,  ал.  3  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация са дали тридневен срок за възражение, като писмено 

са я уведомили. Трима души са упълномощили от присъстващите 

членове  на  общинската  избирателна  комисия  за  връчване  на 

уведомлението. И на 23 юни 2015 г., след изтичане на тридневния 

срок, са прекратили пълномощията. 

Поради  това  ви  предлагам  да  утвърдим  две  заседания. 

Едното,  проведено  на  19  юни  2015  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател и 12 членове. На основание чл. 

42,  ал.  3  от  ЗМСМА  и  чл.  83,  ал.  4  от  Изборния  кодекс 

възнаграждението  да  се  изплати  от  държавния  бюджет.  И 

следващото  проведено  заседание  на  23  юни  2015  г.,  на  което  са 

присъствали  председател, заместник-председател и 12 членове – на 

същото  основание  ви  моля  да  гласуваме  тези  две  заседания  на 

Общинската избирателна комисия – Чипровци. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията, закривам ги. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2.  Проект  за  решение  за  указателни  табели,  табла  и 

отличителни знаци при  произвеждане  на  избори за  общински 

съветници и кметове. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

след края на  предходното заседание ви помолих да се запознаете с 

проекти №№ 1501, 1502 и 1503. Това са проекти за решения. 

Предлагам ви да започнем с разглеждането на проект № 1501, 

а именно касаещ  утвърждаване на образци на указателни табели и 

табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети  при  произвеждане  на  избори  за  общински  съветници  и 

кметове. 

Както  в  предходното  заседание  ви  уведомих,  проектът  е 

аналогичен  с  наше  Решение  №  288  от  4  май  2014  г.,  което  сме 

приели през 2014 г. също за местни избори. И предвид молбата на 

Министерския  съвет  за  достатъчно  време  за  обявяване  на 

обществена  поръчка,  тъй  като  няма  абсолютно  никакви  промени 

нито  в  размерите  на  таблата,  нито  някакви  други  изменения,  ви 

предлагам да гласуваме това решение. 

Предлагам ви основанията да бъдат чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 115 

и нататък: чл. 121, 125 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, ако 

сте съгласни. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, време за запознаване.  

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  към  решението  има  две 

приложения. Приложение № 1 е образец на обозначителен бадж на 

застъпник и на наблюдател в изборния ден. Съответно Приложение 

№ 2, в което има образец на обозначителен бадж на представител на 

партия,  представител на коалиция и представител на инициативен 

комитет, за да може те да бъдат поръчани за предстоящите избори. 

(Реплики.)

Колегата  Нейкова  ми  обърна  внимание  –  вижте  края  на 

решението. Предлагам една корекция. Да допълним „Решението по 

т. 11 на секционната избирателна комисия може да се обжалва пред 

ОИК“. И съответно съм пропуснала да прибавя текста, който трябва 

да  фигурира  във  всички  решения,  а  именно,  че  нашето  решение 

може  да  се  обжалва  пред  Върховния  административен  съд  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други коментари, други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, ведно с допълненията направени в залата, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1497-МИ. 

Тъй като то касае организационно-техническата  подготовка 

на  изборите,  ще  бъде  изпратено  и  до  Администрацията  на 

Министерския съвет. 

Продължете, колега. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам ви да преминем към 

разглеждането на проект № 1503. Решението е много кратко и е за 

утвърждаване  на  образци  на  отличителни  знаци  на  членовете  на 

СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове. 

Това решение също касае организационно-техническата подготовка 

на изборите. Решението е кратко – прегледайте го. Мисля, че не е 

нищо ново, но се налага да го приемем. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам един такъв въпрос: дали там 

където пише избори за общински съветници и кметове, не трябва да 

напишем и датата или поне 2015 г.? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  господин 

Христов  чрез  технически  въпрос  поставя  един  по-важен  въпрос: 

дали това наше решение е само за тези избори или ние можем да го 

приемем като принципно решение, ако няма в нормативната уредба, 

за всички общи местни избори. Ако ние решаваме, че решенията, 

които взимаме в момента, ще имат действие за в бъдеще изобщо при 

произвеждането  на избори –  пак казвам:  при хипотезата,  че  няма 

промяна в изборното законодателство в тази част – то тогава не би 

трябвало да поставяме дата. Ако считаме, че тези решения са само за 

сега, то тогава…

Заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ние приехме през май 2014 г. 

аналогични  решения,  на  които  нямаше  дата.  Но  както  виждате, 

Централната  избирателна  комисия,  без  да  има  каквато  и  да  било 

промяна  на  нормативната  уредба,  реши да  дублираме  решенията: 

Решение  № 288  и  другите.  Не  зная  номера  на  това  решение,  но 

имаме решение за  утвърждаване на образци на отличителни знаци, 

така  че  след  като  сме  решили  да  правим  решения  специално  за 

изборите  през  2015  г.,  не  виждам  защо  да  не  си  отбележим:  за 

кметове – 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме. 

7



(Обсъждания извън микрофон.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В такъв случай действително е добре 

да седнем и да ги разгледаме в работна група с оня списък, който е 

на  сайта  и  с  който  всеки  от  нас  разполага,  и  да  решаваме  какво 

правим, Ваня. Съгласна ли си? (Иванка Грозева без микрофон.) 

Знам, че е твоето предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  отлагаме 

обсъждането  на  проектите  за  разглеждане  първо  на  работно 

заседание,  за  да  преценим  кои  решения,  приети  преди,  ще  се 

включат в пакета от решения за предстоящите общи местни избори. 

Няма да закъснеем. 

Благодаря на колегата Грозева за положения труд. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото, което аз не съм включила 

в доклада, е за застъпниците. Предлагам и това да се погледне. Също 

имаме решение и ще ви кажа номера – Решение № 290 от 2014 г. В 

него  има  едно-единствено  изменение,  а  именно  това,  което  ние 

приехме  в  една  от  книгите,  че  образците  на  хартиен  носител  се 

представят  в един екземпляр,  а  не в два  екземпляра,  както бяхме 

предвидили в предишните книжа. Така че де факто Решение № 290-

МИ от 4 май 2014  г. е решението и в т. 4 е единствената промяна, 

която ви казах. Така че ще го отложим и него. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  благодаря  за 

детайлния доклад. 

Колеги, моля да се запознаете. Към настоящия момент остава 

за сведение. След обсъждане   на работно заседание и решаване на 

принципния въпрос вече ще влезе в залата. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

3. Доклад на ПАСЕ. 

Заповядайте, колега Цанева. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа за днешното 

заседание под № ЦИК-02-19 сме качили превода на информацията, 

която  ни  е  изпратена  относно  проведените  срещи  на  господин 

Франьо  Матушич,  който  е  докладчик  на  ПАСЕ  по 

постмониторинговия доклад за България, в рамките на работното им 

посещение, което както си спомняте, беше проведено  между 2 и 5 

май т.г.

Информацията съдържа всички негови срещи в страната, като 

на стр.  6 е отразена срещата с  Централната избирателна комисия. 

Срещата, която проведохме, е отразена коректно с представянето от 

председателя на ЦИК. Тук виждам най-вече,  че е дадено,  а и вие 

сами ще видите, както и ние сме съобщили, че по-голямата част от 

препоръките на Венецианската комисия са възприети и отразени в 

Изборния кодекс и няма обратно мнение. Той казва,  че в края на 

разговорите  са  обсъдени  избирателните  списъци  и  промени  в 

адресните регистрации на гласоподавателите. 

Като  цяло  за  мен  коректно  и  точно  е  предадена  срещата. 

Просто ще ви помоля, когато имате възможност, да се запознаете, 

тъй  като  докладът  е  доста  обемен.  Да  се  запознаете  не  само  за 

информация, но и за някои въпроси, които имаме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:Благодаря. 

Колеги,  моля да се запознаете,  за да прецените и вие дали 

точно и коректно е отразена информацията. 

Колеги,  във  връзка  с  взетото  преди  малко  решение  за 

обсъждане по принцип на въпросите, свързани с предишни решения 

по повод организацията и произвеждането на избори за общински 

съветници и за кметове, ние взехме Решение № 1497-МИ. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Подписвате  го,  защото   ние  имаме 

още  един  вид  избор,  а  това  е  изборът  за  общински  съветници  и 

кметове и там е описано как се разполагат на таблата. Нали става 
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дума, че това са тези табла, които са пред изборните помещения, а 

също и вътре в помещенията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тоест това, което 

сме приели до момента, сме го приели, а другите ще разгледаме на 

следващото заседание. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Защото  предишните  са  само  за 

избори на кметове на кметства, а тук се разширява съдържанието. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

нова точка четвърта: 

4. Писмо от „Информационно обслужване“ АД по повод 

изпълнение на договор. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги,  тъй 

като сключеният от нас договор – мисля, че е № 19 от 30.06.2014 г. с 

„Информационно обслужване“ АД, е изтекъл на 23.06.2015 г.,  във 

връзка с това ни се предлага от „Информационно обслужване“ АД 

приемо-предавателен протокол за последния период: от 24 май до 23 

юни 2015 г., за извършеното по този договор. 

Договорът  обхваща  именно  предоставянето  на  сървъра  на 

„Информационно обслужване“ АД на пространство с висока степен 

на защита на съдържанието от неоторизиран достъп, на което да има 

24-часово архивиране на информацията, от което да се управляват 

320 електронни пощенски кутии в домейна цик.бг. Имат се предвид 

електронните пощенски кутии на общинските избирателни комисии 

–  265  на  брой,  и  на  31  районни  избирателни  комисии.  Плюс 

пощенските  кутии  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия и тези, които сме определили от администрацията. 

Във  връзка  с  изтичането  на  договора  от  изпълнителя  ни 

предлагат да приемем работата без забележки и възражения, като в 

същото време на компакт диск ни предоставят, съгласно чл. 6, ал. 3 
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от  договора,  цялата  налична  в  момента  информация,  която  се 

съдържа  на  сървъра  и  която  касае  цялостното  изпълнение  на 

договора. 

Това  е  и  като  отчет  на  този  договор  във  връзка  с 

предстоящото сключване на новите договори. Затова аз предлагам 

да приемем изпълнението на договора за този период от 24 май до 

23  юни  2015  г.,  и  да  упълномощим председателя  и  секретаря  на 

Централната  избирателна  комисия  да  подпишат  приемо-

предавателния протокол. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с нова точка пета: 

5. Доклад по жалба от Павел баня. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа се 

намира преписка, която е получена по електронната поща – жалба от 

Павел баня, с вх. № МИ-06-31 от 23.06.2015 г. 

По електронната поща на Централната избирателна комисия 

е получен имейл от госпожа Христина Петрова, която е председател 

на Общинския съвет – Павел баня. И към това придружително писмо 

са прикрепени няколко жалби – идентични по своето съдържание: 
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Жалба  от  Недка  Кавръкова,  Атанас  Коджабашев  и  Иван  Иванов. 

Следващата  жалба  е  от  Мехмед  Мурат;  и  от  адвокат  Христина 

Димова Петрова, Николай Райчев,  Петър Бояджиев, Хасан Ходжа, 

Иво Калинков, Али Нанач, Светлана Палежева, Радостин Миланов. 

Всичките жалби са срещу Решение № 218 от 19.06.2015 г. на 

Общинската избирателна комисия – Павел баня, с което общинската 

избирателна  комисия  е  прекратила  правомощията  на  Общинския 

съвет. Тези жалби са до Административен съд – Стара Загора, и до 

Централната  избирателна  комисия  на  Република  България,  като 

петитумът на жалбите е към Административния съд. 

Предлагам да приемем жалбите за сведение и за запознаване 

към момента. 

Към жалбите има и  прикрепена Декларация  от  Общинския 

съвет  –  Павел  баня,  която  се  намира  като  последен  документ  в 

преписката, ведно с подписите на общинските съветници, които са 

подписали тази декларация. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа 

са  качени  абсолютно  всички  придружаващи  писмото  документи. 

Вижте ги.  Искат спиране на изпълнението на решението. Само за 

сведение е. 

Имате думата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  го  изпратим  по 

компетентност  на  Административния  съд.  Винаги  така  сме 

процедирали. Грешно адресираните жалби винаги ги изпращаме до 

съответния орган. (Реплики.)

Ако е  само за  сведение  –  да.  Ако  искат  от  нас  спиране  – 

тогава. Иначе не. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, жалбата е чрез Общинската 

избирателна  комисия  –  Павел  баня,  до  Административния  съд  – 

Стара Загора и до ЦИК на Република България. Аз мисля, че при нас 

е за сведение и за запознаване по-скоро. 
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря на госпожа Ганчева. 

За сведение. 

Следващата точка от дневния ред: 

6. Доклади по писма. 

Госпожа Севинч Солакова има думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо,  получено  по  електронната  поща,  с  приложени  проекти  на 

договори от „Информационно обслужване“ АД, във връзка с нашето 

искане по повод предложението им за сключване на три договора с 

„Информационно обслужване“ АД. Писмото е с вх. № ЦИК-00-530 

от  25.06.2015  г.  по  повод  предишното  им  предложение,  което 

докладвах  на  заседанието  във  вторник  и  изпратихме  писмо  до 

„Информационно  обслужване“  АД  да  ни  предоставят  проекти  на 

договори. 

Знаете,  че  преписката  беше  възложена  чрез  директора  на 

Дирекция  „Администрация“  за  предварително  становище  от 

господин  Желязков,   който  изпълнява  функции  на  финансов 

контрольор в администрацията на ЦИК. Има негово предварително 

становище. То е  заведено с № към ЦИК-00-523 от 22.06.2015 г. 

Публикувано е във вътрешната мрежа. Всички документи би 

трябвало да са в една обща папка. Тъй като е добре да се запознаем 

както  със  становището  на  финансовия  контрольор,  така  и  с 

предложените проекти на договори, предлагам да бъдат включени в 

дневния ред на работното ни заседание след обяд, за да можем да ги 

обсъдим по-обстойно и внимателно. 

Колеги,  получили  сме  писмо  от  Администрацията  на 

Министерския  съвет,  подписано  от  и.д.  главен  секретар,  с  вх.  № 

ЦИК-03-11 от 23.06.2015 г., относно информация за състоянието на 

заплащането  на  служителите  в  държавната  администрация  към  1 
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юли  2015  г.  Изпращат  приложена  таблица,  която  трябва  да  се 

попълни  и  да  се  изпрати  по  електронен  път  до  6.07.2015  г. 

включително. 

С оглед на това, че  многократно сме изразявали становище 

до   Администрацията  на  Министерския  съвет,  че  Законът  за 

администрацията по отношение на администрацията на ЦИК няма 

приложение, затова ви го докладвам за сведение. 

Докладвам ви за сведение покана за участие в семинар с вх. 

№ ЦИК-00-520 от 23.06.2015 г. Тук ще очакваме, ако има интерес, от 

директора на Дирекция „Администрация“ и предложение за участие 

в семинара. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-527 от 24.06.2015 г. – писмо от 

БНБ до всички бюджетни организации, обслужвани от Българската 

народна  банка.  Това  е  във  връзка  с  използване  на  системата  за 

електронно  банкиране  на  обслужваните  от  БНБ  бюджетни 

организации.  Напомнят,  че  трябва  да  се  организира  и  да  има 

практическа  готовност  организацията,  считано  от  1.07.2015  г.,  да 

инициира  бюджетни  платежни  нареждания  по  електронен  път. 

Копие от писмото е предоставено на госпожа Манолова за сведение. 

Може  би  е  добре  да  се  възложи  на  администрацията  да  ни 

информира  за  готовността  от  1  юли  2015  г.  да  се  инициира 

обслужването по електронен път. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, няма да го подлагам на гласуване, но ще възложа на 

администрацията да ни информира за тази готовност. 

И само едно допълнение, колеги. 

Разпределям  всички  предложения  по  повод  предстоящи 

семинари за доклад и в залата, и за качване във вътрешната мрежа - 

отделно  за  администрацията,  за  която  директорът  на  Дирекция 
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„Администрация“ би преценил и би ни направил предложение, а и 

членове  на  ЦИК  може  би  биха  имали  интерес  да  участват  в 

определени семинари по определени теми. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо № МИ-

06-30 от 23.06.2015 г. То е публикувано във вътрешната мрежа и е от 

секретаря  на  община  Дряново.  Тъй  като  писмото  има  връзка  с 

Решение № 1483-МИ от 19 май 2015 г. на Централната избирателна 

комисия,  и с  прилагането на § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс, затова моля да се запознаете и да 

бъде  обсъдено  това  писмо  заедно  с  другите  две,  които  бяха 

докладвани във вторник – от община Габрово и от община Тръна, 

които  ще  бъдат  предмет  на  обсъждане  на  следобедното  работно 

заседание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател,  колеги, имам 

две писма, за които искам да ви информирам. 

Едното  е  с  вх.  №  ЦИК-07-65  от  24.06.2015  г.  То  е  на 

английски с превод. Ще ви прочета превода: 

„Уважаеми господин/госпожо, аз съм научен работник, който 

осъществява научна работа след защита на докторска дисертация в 

Оксфордския университет. Предмет на изследването ми са начините, 

по  които  европейските  държави  организират  своите  национални 

избори, т.е. как гражданите в чужбина гласуват в изборите на своята 

страна, чиито граждани са. Понастоящем събирам данни за броя на 

избирателните  секции  в  чужбина  и  избирателната  активност  в 

чужбина. За България успях да намеря тази информация за изборите 

след 2000 година. 
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За  съжаление,  не  успях  да  намеря  такава  информация  за 

изборите  през  1992  г.,  1994  г.,  1996  г.  и  1997  г.  Ще  съм 

изключително благодарна, ако можете да ми изпратите информация 

за  броя  на  избирателните  секции  в  чужбина  и  избирателната 

активност в чужбина за тези избори. 

Благодаря ви предварително за вашата помощ.

С любезни поздрави: Сара Гардинг“

Колеги,  понеже  аз  съм  се  занимавал  с  тези  проблеми, 

наистина  в  нашия  сайт,  както  и  вие  самите  знаете,  има  качена 

информация само за изборите, които са от 2003 или 2005 г. насам. За 

изборите  преди  това  има  издадени  бюлетини,  които  съдържат 

съответно и компакт диск към тях с информацията. 

Трябва да ви кажа, че за данните от преди  2000 г. е много 

трудно да се работи с информацията, която я има, тъй като е правена 

на Уиндоус 95, на Уиндоус 98 и т.н., които са отчасти несъвместими 

със сегашните. 

Но така или иначе това, което иска госпожа Гардинг, касае 

само броя на секциите в чужбина и активността. Затова смятам, че 

тези неща бих могъл да ги извадя като информация от бюлетините, 

които се намират при нас. Мисля, че всички видове бюлетини, които 

тя  посочва,  ги  имаме  в  книжен  вид.  И  понеже  има  раздели  за 

чужбина, тя се интересува само от бройките. 

По принцип всички знаем,  че  ние активност в  чужбина не 

отчитаме, тъй като там няма как. Или активността е 100%: колкото 

са записани, толкова са гласували. 

Просто  ще  подготвя  във  връзка  с  това  едно  писмо  за 

следващия  вторник.  Смятам,  че  ще  е  възможно  за  следващото 

заседание, за да отговорим на този въпрос. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само ако е възможно – не знам, ти си 

гледал  материалите,  да  напишеш през  еди-коя  си  година  на  тези 
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избори  общата  бройка  на  гласувалите  в  чужбина,  не  по  секции. 

Понеже иска активност и колко са гласували като бройки. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да,  тя  иска  броя  на  секциите  и 

гласувалите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Пак  във  връзка  с  това  днес  се  е 

получило едно писмо на български, понеже е от българка, която е в 

чужбина. Кратко е и ще го прочета. 

„Уважаеми господин/госпожо, казвам се Илиана Минкова и в 

момента завършвам бакалавърска степен по международна политика 

в  Кингс  Колидж  –  Лондон.  Като  научен  сътрудник  понастоящем 

работя  по  проект  с  научен  ръководител  д-р  Анна  Виярда,  който 

изследва  качеството  на  демокрацията  в  Източна  Европа.  За  целта 

изследването включва данни от  изборите в съответните страни. 

Моето  питане  е  възможно  ли  е  да  получа  достъп  до 

резултатите от парламентарни и президентски избори от 1990 г. до 

2005 г., т.е. тези, които не са публикувани в сайта на ЦИК, които да 

бъдат включени в изследването?“ 

Колеги, тук въпросът вече е малко по-сложен, защото тя се 

интересува  от  данни  –  не  казва  от  кои  данни  и  аз  разбирам  от 

пълните данни. Единственото нещо, което можем да направим е да й 

подготвим  едно  писмо  и  да  кажем,  че  можем  да  й  предоставим 

данните под формата  на един компакт диск за изборите от 1991 г. до 

2000 г. Към Централната избирателна комисия има такъв изготвен 

диск, не знам от коя организация, с който се  работи наистина малко 

трудно,  но  след  като  е  специалист,  би  трябвало  да  намери  хора, 

които да се справят с това нещо. 

А за периода от 2000 г. до 2005  г., защото дискът е до 2000 г., 

евентуално да й предоставим данните като копие от диска, който се 

намира  към  нашите  бюлетини.  Бихме  могли  да  представим  и 
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бюлетините,  тъй  като  мисля,  че  за  периода  до  2005  г.  се  имат 

предвид  само  парламентарни  и  президентски  избори.  Не  става 

въпрос  за  много  бюлетини  –  имаме  налични  от  тях,  докато 

бюлетините, които са от преди 2000 г., са в твърде ограничен брой и 

не  бихме  могли  да  подаряваме  от  тези  книги.  Ще  трябва  да  се 

направи копие от диска и да й изпратим да може да работи с тях. 

Това е моето предложение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  благодаря  за 

обстойния  доклад.  Представихте  и  историята  на  резултатите  от 

изборите от 1991 г. насам набързо. 

Колеги, чухте предложението. 

Колеги, който е съгласен с  така направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, 

колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  вижте проект на 

писмо № 3354. Получило се е писмо с вх. № ЕП-04-02-961 от 23 юни 

2015 г. Писмото е от Шесто районно управление – СДВР, с което ни 

изискват оригинали на  страници от избирателни списъци на секция 

№ 61 – район „Витоша“ и на секция № 36 – община Пазарджик, във 

връзка  с   разследване  на едно лице,което е  гласувало два  пъти и 

съгласно проверката на ГД „ГРАО“ е излязло, че е гласувало в тези 

две секции. 

18



Освен това ни искат всички лица, членове на избирателните 

комисии, както и в какво качество са, ЕГН, адрес и телефон за двете 

комисии и в две отделни точки е разписано това искане. 

И  отделно  от  това:  „Моля  да  опишете  процедурата  за 

гласуване  в  друг  избирателен  район,  ако  лицето  не  гласува  по 

постоянен  адрес,  издадено  ли  е  удостоверение,  къде  и  как  се 

съхранява?“

Затова ви моля да погледнете писмото, защото по същество 

има един разказ как се гласува извън района. Иначе по отношение на 

избирателните  списъци е  традиционният  отговор,  че  трябва  да  се 

обърнат към съответните областни управители, за да им кажат къде 

се съхраняват списъците и  да се снабдят съответно от общинските 

администрации с тях.  

По  отношение  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии – тях могат да ги открият в общинските администрации. 

Знаете, че всеки път по този начин отговаряме. 

И сега отговорите, защото може нещо да съм пропуснала. 

Първото  е  за  секция  по  настоящ адрес.  Моля  ви  да  си  го 

прочетете,  защото  е  подробно  и  ако  намерите  нещо,  примерно 

пропуск, да ми предложите да го допълня. Проектът е № 3354. 

Има грешка. Годината не е 1014. (Реплики.)

Да, забелязах, че е пропуснато. Забелязах, че са пропуснали 

без да искат, но това са поправки, които трябва задължително да се 

направят. 

За  съставите  на  секционните  избирателни  комисии  – 

районните администрации разполагат с техните имена, адреси, ЕГН, 

тъй като те им плащаха възнагражденията и затова винаги насочваме 

към тях. (Реплики.)

Много е рисковано разкъсването на избирателните списъци и 

части от тях да се пращат. Знаете, че затова ние приехме позиция, че 

вещите  лица  ще  си  работят  на  място  в  администрациите.  Още 
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повече,  че  съвременните  средства  за  почерковите  експертизи  не 

отнемат време. Влиза се в съответното хранилище, правят си хората 

съответните  снимки  на  оригиналните  подписи,  защото  със 

специални фотоапарати снимат, за да могат да работят след това. А 

иначе списъкът ще се разпокъса и няма изобщо да бъде открит. И 

ако се налагат други действия или да бъде издирван по друг повод, 

няма да можем да разполагаме с него. Знаете и колко експерти тук 

вече минаха през комисията, направиха си снимките от списъците за 

гласуване в чужбина, където имаше проверка по тези списъци и т.н. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Понеже  този  въпрос  е  принципен, 

наистина аз споделям съображенията на колегата Сидерова,  пък и 

затова взехме такова решение, но може би пак трябва да го обсъдим, 

защото ние нямаме право да отказваме да даваме оригиналите от 

една страна, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс – забравих 

кой текст  беше,  но ще го  кажа може би на  работното  заседание. 

Може би чл. 159 или чл. 160. 

И  от  друга  страна  пък,  дори  да  нямаше  това  задължение, 

прави са тези, които ни изискват оригинали, защото не могат да си 

докажат  обвинението  в  наказателния  процес,  ако  няма  приложен 

оригинален  документ  в  доказателствения  материал.  Така  че 

въпросът не е еднозначен.  Аз споделям нашето решение,  но дали 

пък  имаме  право,  когато  настояват  и  има  такива  прокурорски 

преписки, в които се позовават и добре си обосновават искането. И 

що се касае до документите, че не може да се използват за друго – 

ще се използват, после ще препращаме, ще видим къде сме го дали и 

ако трябва на друго място, те вече ще си се оправят. Така че трябва 

да  обсъдим този въпрос може би отново. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна, но ние направихме 

едно обсъждане и вие сте пропуснали.  Писахме писмо,  когато ни 
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изискаха  два  списъка  за  гласуване  извън  страната.  И  ако  сте 

съгласни,  бих  добавила  и   израза,  който  беше  в  това  писмо:  По 

Закона за  защита на  личните данни ние не можем да  размотваме 

личните данни на други десетки и стотици хора по избирателните 

секции.  В  избирателните  списъци  съществуват  три  имена,  ЕГН, 

адрес, номер на лична карта и личният подпис на още 500 – 700 – 

някъде 1000 лица, които нямат нищо общо с тази проверка. 

Поради  тази  причина  не  е  вярно,  че  не  може  да  бъде 

доказателство, след като имат експертиза с оригиналния документ. 

Как  да  не  е  доказателство?  –  Доказателство  е.  Направена  е 

експертизата върху оригиналния документ, имат заверено копие от 

този документ. Ако се налага, ще се носят за констатация в съда и 

ще  се  прибират  обратно.  Иначе  не  може  да  се  разнасят  толкова 

много  лични  данни  навсякъде.  Вие  знаете,  че  колкото  и  да  се 

съхраняват  наказателните  дела,  всеки  адвокат  може  да  погледне 

едно наказателно дело, защото има право да направи проучване. И 

какво правим с наказателно дело, в което има списъците на секции с 

всичките тези лични данни? 

Колегата ще си снима материала, за да може да го използва, 

да  си  работи  върху  него.  Затова  не  го  обсъждам  докрай  на 

микрофон,  но  съм  съгласна  да  включим  това  обяснение,  което 

дадохме и на друго районно управление за отговорностите по Закона 

за защита на личните данни. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

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

ведно с  допълнението направено в залата, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

против – няма.  
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Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ще ви докладвам за сведение 

две  постановления  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство  и  ще  се  обоснова  защо  предлагам  да  останат  за 

сведение. 

И двете са по отношение на лица, които имат настоящ адрес 

извън територията на Европейския съюз, но в единия от случаите – 

това е по преписка № ЕП-09-244 – Районна прокуратура – Ардино, 

се  касае  за  лице  с  95  %  загуба  на  трудоспособност,  което  е 

гласувало с подвижна избирателна кутия. И всъщност общинската 

администрация  не  е  извършила  проверката  за  настоящ  адрес  и  е 

подвела  това  лице,  като  го  е  включила  в  списъка  за  гласуване  с 

подвижна избирателна кутия.  Има и такива разсъждения в самото 

постановление. 

Аз предлагам да го приемем за сведение. 

Второто е на Районна прокуратура – Момчилград. Касае се за 

лице, което е било заместник-председател на избирателна комисия. 

И  не  защото  лицето  е  било  с  позиция  в  избирателна  комисия,  а 

защото районната избирателна комисия е била длъжна да провери 

дали това лице е избирател по смисъла на Изборния кодекс, за да 

може  да  бъде  назначено.  И  по  този  начин,  назначавайки  го,  е 

създадено впечатление в лицето, че то може и да гласува. Изрични 

са  изискванията  на  закона.  Преписката  е  с  вх.  №  ЕП-09-226  – 

Районна  прокуратура  –  Момчилград.  Той  се  е  обосновал,  че  е 

назначен  за  член  на  комисия,  а  проверката  се  прави  при 

назначаването. 

Предлагам и двете преписки да останат за сведение. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  чухте  докладите  по 

двете  преписки.  Има  ли  други  мнения  по  въпроса?   -  Ако  няма, 

който е съгласен да се оставят за сведение, моля да гласува. 
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Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Маргарита 

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  1  (Георги 

Баханов).  

Предложението се приема. 

Следващият докладчик е колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-15-183 от 24 юни 2015 г. С този номер е във вътрешната мрежа 

за  днешното  заседание.  Писмото  е  изпратено  от  председателя  на 

общинската избирателна комисия – Садово, с което ни уведомяват, 

че  общинската  избирателна  комисия  е  взела  решение  през  м. 

февруари  2015  г.,  с  което  е  отказала  предсрочно  да  прекрати 

пълномощията  на  общински  съветник.  Това  решение  е  оспорено 

пред Административния съд – Пловдив. Съдът в Пловдив е отменил 

решението  на  общинската  избирателна  комисия  и  съдебното 

решение е потвърдено с последващо решение от м. май 2015 г. на 

Върховния административен съд. 

Председателят на ОИК – Садово, ни уведомява, че на 9 юни е 

свикал  заседание,  на  което  отново  не  са  взели  решение  за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник. На 

18 юни 2015 г. е свикал следващо заседание, на което не са се явили 

10 души от комисията и иска указания от Централната избирателна 

комисия дали да продължава да свиква заседания. 

Колеги, аз днес проведох разговор с председателя на ОИК – 

Садово.  Тъй  като  заседанието  им  е  насрочено  за  днес  от  19  ч., 

предлагам сега да го приемем за сведение,  да видим какво ще се 

случи на заседанието днес и на следващо заседание, в зависимост от 

резултата, ще подготвя проект на отговор или ще го оставим само за 

сведение. 
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Според  мене  писмото,  което 

трябва да  изпратим на тази общинска избирателна комисия, трябва 

да е само с едно изречение: комисията е длъжна да спазва решенията 

на Административния съд – Пловдив. Само това изречение. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в качения материал виждате 

уведомлението,  което  председателят  на  общинската  избирателна 

комисия  е  изпратил  до  председателя  на  Административния  съд  - 

Пловдив, за неизпълнение на съдебното решение. Така че доколкото 

разбрах, има образувано производство за неизпълнение на съдебен 

акт. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Остава за сведение за днес, колеги и във вторник ще видим 

дали е необходимо да влиза в дневния ред. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качено и 

ми е  разпределено на доклад с вх. № ЦИК-07-64 от 23.06.2015 г. 

Това е Информационният бюлетин на АСЕЕЕО, като още веднъж се 

посочва 23-тата Годишна конференция 9-11 септември в Молдова, 

минали събития, както и  бъдещи събития. Аз за сведение го казвам 

и ще го предам на госпожа Жекова. Всеки един от нас също може да 

влезе на страницата и да прегледа тези материали. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-66 от 24 юни 2015 г. 

Това е покана от президента на Постоянната избирателна комисия на 

Румъния за участие в работна група или семинар – уъркшоп е, по 

кодификация на изборното право, която работна група ще се състои 

на 19-20 октомври 2015 г. Покриват се нощувки, храна и вътрешен 

транспорт за двама души. Осигурен е превод на английски. Въпреки 

че  сега  всеки  ще каже,  че  тогава  ще  сме  в  много  силен  изборен 

период, аз все пак ви предлагам, ако искате, да се помисли, защото 
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поканата за тази работна група е за кодификация на изборния закон 

на  Румъния,  като  те  се  обръщат  към нас  и  казват,  че  „ще бъдем 

много благодарни, ако вие можете да участвате и да ни помогнете 

със  знания и принос за това събитие“,  тъй като те преразглеждат 

румънския избирателен кодекс, който освен румънските традиции и 

отношения,  да  бъде  стандартизиран  с  европейските  стандарти  и 

кодификация на изборните практики в Европейския съюз.

Именно по тази причина засега за сведение го казвам: нека да 

изчакаме още известно време и да се помисли дали няма някакъв 

вариант. Ние винаги можем да им отговорим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  позволете  ми  и  аз  да  кажа  две  думи.  Помолих 

наистина да влезе в дневния ред и да остане за обмисляне, защото от 

една страна, това наистина е  нашият активен период и тогава ще 

имаме много работа. От друга страна, става дума за кодификация на 

изборно  законодателство,  колеги.  Тези,  които  пътувахме  на 

конференции  или  наблюдатели  знаят,  че  във  всички  държави  в 

момента, в които няма кодификация, се върви към кодификация. В 

този смисъл България е стъпка напред още от 2011  , когато мисля, 

че  беше  приет  предходният  Изборен  кодекс.  И  може  би  има  и 

вариант  ние  тези  позиции да  си   ги  утвърдим и  да  помогнем на 

другите държави, включително и държави – членки на Европейския 

съюз. Така че нека да обмислим. И „за“ и „против“ са големи и да 

решим в един малко по-късен момент. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  подкрепям.  Нека  да  остане  за 

обмисляне, защото пък и тези дни са точно дните, в които ЦИК няма 

такова  напрежение.  Това  са  дните  за  напрежение  на  общинските 

избирателни  комисии.  Това  е  точно  преди  изборния  ден.  Кои  са 

датите? – 19-20 октомври. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  днес  остава  за 

сведение, колеги. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, имам още един разпределен доклад 

с вх. № ЦИК-07-67 от 24 юни 2015 г., който  е качен във вътрешната 

мрежа. По принцип сме го дали за превод, тъй като е голям. Само 

искам към момента за сведение да ви докладвам, тъй като поне за 

мен  това  е  едно  признание  на  Централната  избирателна  комисия 

както от ОССЕ-ОДИР, така и от Венецианската комисия. Смисълът 

на това писмо е,  че те ни изпращат техния отговор с  желание да 

осигурят и подкрепа на Централната избирателна комисия – ОССЕ-

ОДИР  съвместно  с  Венецианската  комисия,  както  казах,  за 

дълготрайно  сътрудничество  между  нас  и  цитираните  от  мен  и 

Съвета на Европа институции.

И  най-вече  като  три  тематични  модула  да  ни  бъдат 

предложени на място техни експерти, с които съвместно можем да 

направим  обучение.  В  случая  става  дума  за  нови  технологии  за 

гласуване;  обучение  на  избирателни  комисии;  обучение  на 

избирателите. 

Целият  доклад  ще  бъде  преведен  и  ще  бъде  качен.  Сега 

просто  го  докладвам  за  сведение  и  като  един  сериозен  жест  и 

сериозно отношение към нашата Централна избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  допълня 

доклада. 

Ако си спомняте, след като излезнаха с окончателния доклад 

за произведените избори за народни представители през октомври 

2014 г., представители на ОССЕ дойдоха в България и представиха 

пред  Централната  избирателна  комисия  първо  този  доклад,  който 

ние  обсъдихме.  Тогава,  колеги,  в  резултат  на  тази  среща,  ние 

получихме и едно писмо от директора на дирекция в ОССЕ, че те са 

готови  да  ни  подпомогнат  по  темите,  по  които  ние  поставихме 

въпроси за съвместно сътрудничество. 
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В резултат на това ние изпратихме писмо, с което поискахме 

сравнителни  анализи  и  други  данни  и  материали  в  определени 

тематични  области,  изброени  от  колегата  Цанева.  Адресирахме 

нашето писмо към ОССЕV

Това, което  получаваме в момента, е интересно от две гледни 

точки  и  наистина  според  мене  е  признание,  защото  получаваме 

отговор не само от ОССЕ, но и от Венецианската комисия. Тоест, 

самата Венецианска комисия се ангажира с това да ни предостави 

необходимата информация, така че ние да можем да развием нашите 

практики в тези сфери. За мен това е първият позитив. 

И  вторият  позитив  –  ще  прочетете  писмото  и  в  неговия 

превод. Вторият позитив е колко високо Венецианската комисия и 

ОССЕ оценяват усилията, които Централната избирателна комисия 

иска да положи затова да развива практиките си в посочените сфери. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Независимо  от  доклада,  който 

беше направен до момента считам, че следва да обърнем значително 

внимание  на  този  документ,  защото  към  него  е  приложено  това, 

което  е  Препоръката  2004/11.  Във  връзка  с  това  Централната 

избирателна  комисия  определи  представител,  който  да  участва  в 

работната група към Съвета на Европа. И считам, че е хубаво да се 

запознаем с тези критерии и стандарти, които ОССЕ ни е изпратило 

към анекса,  за  да може все пак и ние да  изградим една позиция, 

която нашият представител да може да защити в рамките на тази 

работна група. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз не бях приключила доклада си. 

Моето  предложение  е  след  като  бъде  готов  преводът,  тъй  като 

материалът е обемист, не само комисията като цяло, но може би и в 

работните групи за обучение и разяснителна кампания да се обсъди 

много сериозно това вече с превода, който имаме, и тогава да вземем 

съответното  решение.  Просто  на  този  етап  няма  как  да  бъде 

разгледано. Иска особено внимание за мен. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Аз  също  подкрепям  изказването  на  колегата  Андреев. 

Именно  заради  това  ще  бъде  извършен  и  преводът,  за  да  се 

запознаем в дълбочина с предоставените ни документи. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  предишно  заседание  с  вх.  № 

ЦИК-00-522 ви предложих на вниманието информация от фирмата, 

която спечели обществената поръчка за  самолетни билети. Молят 

ни да се спрем на бонусните програми. Дано да сте имали време да 

се запознаете. Материалът е доста обемист, но когато и с тях беше 

проведен разговор,  те  ни предложиха да се насочим към бонусни 

програми на Луфтханза, Еър Франс и Бългерия Еър. 

Ако не възразявате, да вземем такова протоколно решение, за 

да им отговорим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Вие 

докладвахте на миналото заседание за сведение. Обърнахте се към 

колегите  да  се  запознаят.  Аз  съм   убедена,  че  колегите  са  се 

запознали с преписките във вътрешната мрежа. Това е елемент и от 

нашата подготовка за заседанията. Оставям още време за размисъл. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна  

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  2 

(Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващия докладчик – колегата Баханов. 

28



ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  са  качени  четири  отговора  по  писма:  две  от  Окръжен 

следствен  отдел  към  Окръжна  прокуратура  -  Перник,   и  две  от 

Областна дирекция на МВР – Перник. 

Първото  писмо  е  с  вх.  №  ЕП-09-229  от  19.06.2015  г. 

Следовател  към  Окръжен  следствен  отдел  към  Окръжна 

прокуратура – Перник, във връзка с разследване по тяхно следствено 

дело иска да му предоставим информация дали дадено лице е имало 

право да гласува, упражнило ли си е правото на глас при изборите за 

членове на Европейския парламент, кога и къде е гласувало, колко 

пъти, при каква поредност, ползвало ли се е от удостоверение по чл. 

40  от  Изборния  кодекс.  Молят  да  изпратим  заверено  копие  от 

същото  и  да  им  изпратим  заверено  ксерокопия  от  избирателните 

списъци на произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на 

Европейския парламент от Република България, в които са вписани 

имената на Емилия Володиева Райчова, и на какво основание лицето 

е вписано. 

Подготвил съм отговор. Това е проект № 3349. Моля да го 

погледнете, колеги. Отговорът е комплектуван с копие от списъците 

за Битоля, наше Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., с което сме 

назначили избирателните комисии, декларацията на лицето по чл. 33 

от Изборния кодекс и копие от съответната страница от списъка по 

т. 6 от наше решение. Само горе съм направил една авторедакция: не 

е  уважаеми  господин  Стамболийски,  а  уважаема  госпожа 

следовател. Това е в шапката.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, по второто писмо акцентирам 

вниманието върху отговора ми, тъй като го поставих в предходното 

заседание  да  помислим  какво  да  съдържа  отговорът,  тъй  като 

случаят беше специфичен с оглед на факта, че настоящият адрес на 

лицето беше посочен в списъка като Югославия.  Входящият номер 

на  запитването  от  Окръжния  следствен  отдел  е  ЕП-09-230  от 

19.06.2015  г.,  отново  със  същите  въпроси,  които  докладвах  в 

предходния ми доклад. 

Моля  да  погледнете  отговора  ми,  тъй  като  в  списъка  като 

настоящ адрес лицето е посочило Югославия. Това е проект № 3350. 

Посочил съм, че  като настоящ адрес е посочена Югославия. 

Общоизвестен  е  фактът,  че  след  разпадането  на  Югославия,  бяха 

образувани  няколко  държави,  едни  от  които  са  членки  на 

Европейския съюз, а други – не. За да се установи дали лицето е 

гласувало, без да има право на глас и в нарушение на разпоредбите 

на Изборния кодекс, трябва да се установи по безспорен начин в коя 

от  новообразуваните  държави  е  настоящият  му  адрес.  И  ако  се 

установи, че е в държава, която е членка на Европейския съюз, то 

имало право да гласува. Ако се установи, че настоящият му адрес е в 

държава,  която не е членка на Европейския съюз, то същият не е 

имал право да гласува.

Моля да погледнете отговора, колеги. Приемам предложения. 

Прилагам отново съответните документи: съответната страница от 

списъка  по  т.  6  като  приложение,  доказващо,  че  там  е  посочен 

настоящ адрес Югославия, избирателния списък от който е видно, че 
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е  гласувало  в  секцията  в  Скопие,  декларацията  на  лицето  и 

решението  ни  за  назначаване  на  избирателната  комисия  в  гр. 

Скопие. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  оглеждате 

съдържанието, нали. (Реплики.)

Моля за официални изказвания по отношение на писмата, а 

не разговори в диалог без микрофон. Ако няма изказвания, моля да 

гласуваме второто писмо на господин Баханов. 

Който е съгласен, моля да вдигне ръка. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, следващият доклад е по вх. № 

ЕП-04-02-959 и е от Областната дирекция на МВР – Перник. Иска се 

да  посочим  номера  на  избирателната  секция,  в  какво  качество  и 

съответната  РИК на  територията  на  Република  България,  в  която 

лицето  Даниела Здравкова  Димитрова  участва  в  качеството  си на 

длъжностно лице; подавало ли е същото лице заявление по образец 

ведно с декларация, че няма да гласува в секцията по постоянния си 

адрес и ще гласува само веднъж, за да бъде издадено по надлежния 

ред удостоверение за гласуване на друго място от органите по чл. 40. 

Отговорът ми е качен в днешното заседание – проект № 3351. 

Не е  стандартен.  Въпреки че има отговор от 15 април 2015 г.  на 

такова запитване от Областната дирекция, с което сме отговорили, 

че лицето Даниела Здравкова Димитрова не фигурира в списъка по 

т. 6 и в списъка на лицата, гласували повече от веднъж, не знам защо 
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има  повторно  писмо.  Явно  продължават  някакво  разследване  в 

Областната дирекция на полицията в Перник. И съм си позволил и 

съм извадил от интернет страницата на РИК – Перник решението на 

РИК – Перник за назначаване на секционните избирателни комисии, 

в което фигурира лицето Даниела Здравкова Димитрова като член на 

СИК № 32 в Перник. 

И  съм  обяснил  отдолу,  че  съгласно  чл.  233  от  Изборния 

кодекс лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на 

секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, 

може  да  упражнят  правото  си  на  глас  след  вписване  в 

допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да 

гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация 

по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна 

част от него. Цитирал съм целия абзац от Изборния кодекс. 

Моля да погледнете отговора. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По този повод началникът на ОД на 

МВР  –  Перник,  говори  с  мене.  Прокурорът  му  го  върнал  с  тези 

разпореждания, независимо че те са им предали и това, че жената е 

член  на  избирателна  комисия  и  е  дал  мнение  да  не  се  образува 

производство, тъй като тя има право да гласува. Но затова се налага 

от нас да се получи този отговор. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  съм  го  подготвил,  колеги.  Да  им 

обясним  още  веднъж,  че  такива  лица  могат  да  гласуват  не  по 

постоянния  си  адрес,  стига  да  са  изпълнили  изискванията  на 

кодекса. 

И  отдолу  съм  пояснил,  че  всички  изборни  книжа, 

включително избирателни списъци, декларации, приложени към тях, 

състав на СИК и други, се съхраняват в помещение, определено със 

заповед  на  областния  управител  на  област  Перник.  Могат  да 
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погледнат  дали  има  декларация  от  това  лице,  дали  е  вписано 

коректно и т.н. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен  със 

съдържанието на това писмо, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  

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

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още едно писмо, към ЕП-04-02-41 от 

22 юни 2015 г. Колеги, отново е имало предходно запитване с вх. 

№ ЕП-04-02-41  от  30  март 2015  г.  Отговорено  е  на  директора  на 

Областната  дирекция  на  МВР.  Писмото  е  било  подготвено  от 

колегата Сидерова. Отговорено е, че лицето притежава избирателни 

права в изборите за членове на Европейския парламент, независимо 

че  е  гласувало  в  отклонение  на  други  норми.  Отново  е  изпратен 

същият  текст  на  писмото:  да  им  представим   избирателните 

списъци… 

Моля да погледнете отговора ми – това е проект № 3352. 

Отново им обяснявам, че лицето имало такова право, тъй като 

видно от списъка по т.  6 е  гласувало по настоящ адрес,  и ако са 

изпълнени изискванията на чл. 36 от Изборния кодекс, е могло да 

гласува по настоящ адрес – да си проверят това нещо в съответната 

общинска администрация, където се съхраняват изборните книжа и 

т.н. 

Погледнете отговора и ако няма предложения за допълнения 

или други  забележки,  ще  ви  моля да  го  подложите  на  гласуване, 

госпожо председател. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колеги, имате ли коментари, предложения? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  подготвения  отговор,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  

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

Предложението се приема. 

Продължаваме със  следващ докладчик –  колегата  Андреев. 

Заповядайте, колега Андреев. 

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

22-16  от  24.06.2015  г.  е  постъпило  второ  писмо  от  гражданина 

Пламен Велев,  на когото ние първоначално сме му отговорили на 

запитването  във  връзка  с  учредяването  на  инициативен  комитет, 

който да издигне кандидатурата на независим кандидат. С второто 

си  писмо  той  благодари  за  отговора,  който  е  получил,  като  има 

допълнителни запитвания,  и те са две,  а именно: едното е дали в 

инициативния комитет могат да участват роднини на кандидата; и 

второто  –  дали  подписката  следва  да  бъде  в  хартиен  и  в 

структуриран електронен вид. 

Ако ми разрешите, аз не съм подготвил отговора, но две думи 

просто да му кажем, че няма пречка по силата на Изборния кодекс в 

инициативния  комитет  да  участват  роднини  на  кандидата.  И 

второто, съгласно чл. 418, ал. 1 съответно трябва да бъде изготвена и 

в  структуриран  електронен  вид  подписката  в  подкрепа  на 

независимия кандидат. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Колеги,  който  е  съгласен  един  такъв  отговор,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата  Ганчева. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  първият  ми  доклад  е  по 

повод доклад на госпожа Бойкинова в предходното ни заседание и е 

във  връзка  с  молба  от  господин  Емил  Дичев.  Ние  отложихме 

разглеждането  на  преписката  с  цел  запознаване  на  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  с  цитираното  от  госпожа 

Бойкинова решение на Върховния административен съд. Тъй като тя 

е  в  законно  установен  отпуск,  си  позволих  вчера  да  възложа  на 

администрацията да изпрати на всички членове на ЦИК по имейлите 

съдебната практика за запознаване. И предвид това във вътрешната 

мрежа се намира проект на отговор, изготвен от колегата Бойкинова 

с  № 3347,  до господин Емил Дичев във връзка  с  неговата молба. 

Отговора аз като втори докладчик приемам изцяло и предлагам да го 

подложите на разисквания и гласуване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. 

Време за запознаване с проект № 3347 във вътрешната мрежа. 

Колеги, откривам разискванията. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам  въобще 

запитването да остане за сведение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ние решихме да се отговори. 
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Уважаема  госпожо  председател,  колеги,  аз  държа  да 

подложим на гласуване отговора така, както е изготвен от колегата 

Бойкинова.  В  случай  че  има  други  предложения,  каквото  беше 

направено, да го подложим на отделно гласуване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като 

систематично,  ако ние не стигнем до съгласие  за  писмото,  то  ще 

остане  за  сведение,  аз  ще  подложа  когато  стигнем  до  гласуване 

първо писмото. 

Други желаещи да участват в разискванията? (Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Напротив,  точно  по  отношение  на 

кмета трябва да са налице всички изисквания, защото доколкото към 

кандидата да нямаме рестрикцията по принцип да е осъден, а трябва 

да не изтърпява наказание лишаване от свобода,  по отношение на 

кмета има рестрикцията да не е по принцип осъждан. И в момента, в 

който  той  по  принцип  е  осъден,  трябва  да  му  се  прекратят 

предсрочно пълномощията. Тоест, в момента в който такъв кандидат 

бъде избран и положи клетва,  в същия момент му се прекратяват 

предсрочно пълномощията,  защото е осъден.  Ако е реабилитиран, 

само тогава не се прекратяват пълномощията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, изяснихме. 

Други изказвания? (Реплики.)

Колеги, моля ви съобразно правилника ни да не си говорим 

извън микрофон и да не нарушаваме реда. Нека да продължим. Ще 

имаме още обсъждания. 

Заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, тъй 

като  в  оперативен  порядък  станаха  обсъжданията,  в  предложения 

текст съм направила следните, възприети от мен корекции: „тъй като 

това  изискване  е  формулирано  общо…“  и  по-надолу  в  текста 

изречението, което започва с тоест, се заличава и започва с: „Целта 

на изборния процес е да приключи с избор на кмет.“ 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  това  изречение  за 

несъвместимост  за  заемане  на  изборната  длъжност,  не  е  ли  по-

коректно  да  запишем,  че  е  орган  на  изпълнителната  власт  в 

общината?  Това  длъжност  ли  е?  (Реплики.) Добре,  няма  никакво 

значение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други?  –  Не 

виждам. 

След като няма други желаещи да участват в разискванията, 

със забележките, които колегата Ганчева обобщи, който е съгласен с 

така предложения отговор, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Маргарита Златарева,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

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

Цветозар Томов), против – 5 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев).  

Колеги, не подкрепихме писмото. Остава за сведение. 

Позволете ми отрицателен вот.

Съгласна съм със съдържанието на писмото, съгласна съм и с 

направените корекции. Считам, че този отговор е – ще използвам 

един термин, използван в едно решение – преждевременен, защото 

такъв отговор ние би следвало да можем да представим след нашето 

принципно решение. 

Заповядайте, колега. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  аз  искам  отрицателен  вот. 

Гласувах против не с оглед самото съдържание на писмото, което е 

коректно и отразява практиката на Върховния административен съд. 

Но съм против, тъй като Централната избирателна комисия следва 

да има принципна позиция, която във времето да е систематично, 

правилно и коректно изпълняема. Същото това писмо е докладвано 
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вече  един  път  в  Централната  избирателна  комисия,  тогава  е 

предложено  да  остане  за  сведение,  независимо  че  със  същото 

съдържание е бил изготвен отговор и не може с оглед повторно или 

трето запитване ние да се подчиняваме на желанието и да излизаме с 

писмо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега, продължете с друг доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад малко преди 

заседанието  ми  беше  представено  писмо  с  вх.  №  НС-23-6  от 

24.06.2015 г. Писмото е от Комисията за защита на личните данни. 

През  м.  декември  2014  г.  по  повод  писмо  от  КЗЛД  ние  сме 

изпратили  писмо-отговор,  като  обаче  се  е  получила  грешка  в 

изпращането  на  исканите  заверени  копия  от  списъка  на 

избирателите, защото ние сме изпратили списъка на подкрепящите 

регистрацията  на  политическа  партия  „Зелените“,  а  всъщност  в 

писмото  е  имало  искане  за  политическа  партия  „Партия  на 

зелените“. Това е станало поради близките наименования. 

Не съм изготвила проект на отговор. Предлагам да приемем 

да изпратим типовите ни отговори с коректния списък. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

Продължете, колега. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само за сведение докладвам 

сега  писмо,  което  е  получено  от  ад  хок  комисията  във  връзка  с 

електронното гласуване от Съвета на Европа. То е предоставено за 

превод и ще бъде преведено, така че на следващото заседание ще 

докладвам вече превода и предложенията. Писмото е с вх. № към 

ЦИК-00-437  от  23.06.2015  г.  Писмото  се  намира  във  вътрешната 

мрежа за заседанието на 23.06.2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължавам и аз със своите доклади по: 

7. Разни. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  На  първо  място  бих 

искала да ви информирам за сведение,  че  към № ЦИК-99-170 от 

24.06.2015 г.,  като преписката  е  от 29.05.2015 г.,  госпожа Силвия 

Грозданова на основание чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда оттегля 

подаденото от нея предизвестие със заявление вх. № ЦИК-99-170 от 

29.05.2015 г.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа с № към ЦИК-

00-511 от 24.06.2015 г. е качена програмата на посещението на мен в 

качеството ми на председател и на представителя на Централната 

избирателна  комисия  господин  Цветозар  Томов  в  Съединените 

американски щати по повод наблюдение на изборите там. Колеги, аз 

също към настоящия момент все още не съм успяла да се запозная с 

програмата, но когато се запозная, ще ви информирам. В момента 

програмата е на английски, колеги, и можете да се запознаете. 

На трето място, колеги, бих искала да ви информирам, че на 

основание чл. 157, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда ще ползвам два дни 

отпуск за времето от 26 до 29 юни 2015 г., като определям госпожа 

Златарева да ме замества за този период. 

На  следващо  място,  колеги,  ще  видите  във  вътрешната 

мрежа, че са качени две справки за отпуск. Едната справка е само и 
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единствено  по  отношение  на  заявените  към  настоящия  момент 

отпуски  на  членовете  на  Централната  избирателна  комисия  за 

периода 24 юни – 31 август 2015 г. Във втората справка, колеги,  са 

качени  както  заявени  отпуски,  болнични,  включително  и 

командировките,  свързани  с  разяснителната  кампания.   Това  е  за 

ваше  сведение,  колеги,  за  да  видите  кога  и  по  какъв  начин   ние 

бихме  имали  кворум  за  предстоящите  заседания  и  в  изпълнение 

ангажиментите на Централната избирателна комисия. 

Колеги, припомням, че работното ни заседание след обяд е от 

14,00 ч., като ви информирам, че в 15,00 ч. е организирана среща с 

Агенцията  по  заетостта,  така  че  това  работно  заседание  може  да 

прелее  и  в  тази  среща  с  Агенцията  по  заетостта  във  връзка  с 

въпроси, свързани с обезщетения при безработица и други свързани 

с тях въпроси, които са от компетентността на агенцията, но касаят 

членове на избирателни комисии. 

Колеги, на последно място бих искала да ви информирам – 

ще  оставя  в  коридора  две  статии,  свързани  с  Централната 

избирателна  комисия.  Няма  да  посочвам  медиите  –  вие  ще  ги 

видите.  Но  онова,  което  видях  в  тези  статии,  ме  учуди,  защото, 

колеги,  „по източници от Централната избирателна комисия става 

ясно,  че  ЦИК  ще  подава  нелегално  резултатите  за  евентуални 

балотажи  по  време  на  местните  избори  наесен“.  И  освен  че  ще 

подаваме  нелегално  тези  резултати,  това  било   и  уговорка, 

постигната  между  нас,  представителите  на  изпълнителната  власт, 

парламента и БНБ. Не печатницата на БНБ, а БНБ. 

Колеги, поради тази причина, тъй като пише, че източникът е 

член на ЦИК, аз се обръщам към членовете на ЦИК с молба, когато 

предоставят информация на медии, тя да бъде коректна, прецизна и 

да  отговаря  на  истината.  Защото  подобна  информация  тук  не  е 

обсъждана.  Не е обсъждана и по никакъв начин не може да бъде 
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предмет  на  обсъждане  подобно  „нелегално  предоставяне  на 

информация“. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: И че бюлетините ще се печатат  по 

прогнозни данни – е казано в същата тая статия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли други 

доклади? – Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание на 30 юни 2015 г., вторник, от 

10,30 ч. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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