
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 212

На  17  юли  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Обсъждане  относно  провеждане  на  среща с  граждани от 

Столична община във връзка с разяснителната кампания

Докладва: Росица Матева

2. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия 

Нейкова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов,. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Георги  Баханов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 17 юли 2015 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1. Обсъждане относно провеждане на срещи с граждани от 

Столична община във връзка с разяснителната кампания.

Докладчик е колегата Матева.

2. Разни.

Всъщност се касае за среща с граждани от София – град и 

София – област.

Във втората точка аз имам кратък доклад. Колегата Христов 

също на  този етап се е  заявил с  кратък доклад,  както и  колегата 

Метин Сюлейман.

Имате  ли  предложения  за  допълнение  на  дневния  ред? 

Заповядайте.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако може, да бъда включен в т. „Разни“ с 

искане за отваряне на запечатано помещение в община Раковски.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  колега 

Цачев.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите с доклад по писма в т. „Разни“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  колега 

Нейкова.

Колегата Матева, заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ако  може  в  т.  „Разни“,  също  да  ме 

включите  с  няколко  доклада  по  постановления  на  областния 

управител. Те са кратки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  колега 

Матева.

Заповядайте, колега Грозева.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  искам  да  бъда  включена  с 

информация в т. „Писма“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тъй като сме включили 

две  точки,  за  да  не  правим нова точка,  в  т.  „Разни“,  колега“,  ще 

имате възможност да докладвате.

Колеги, има ли други предложения?

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз моля да бъда включена с доклад 

по две постановления на Окръжна прокуратура – Варна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, колега Сидерова, 

записах Ви.

Има ли други предложения? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои.

Моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих искала да съобщя,  че ползват годишен отпуск и отсъстват  от 

днешното заседание колегите Мусорлиева, Андреев, Баханов, Ивков, 

Ганчева  и  Бойкинова,  а  колегите  Пенев,  Томов  и  Чаушев  ще 

закъснеят.

Колеги, благодаря, но тъй като не ми е записано като списък 

на  отсъстващите,  да,  колегите  Баханов  и  Андреев  са  в  служебна 

командировка.

Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред:

Обсъждане  относно  провеждане  на  среща  с  граждани  от 

Столична община във връзка с разяснителната кампания

Заповядайте, колега Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  доколкото  разбрах,  вчера  в  редовното  заседание  на 

Централната избирателна комисия е докладвано това писмо, което е 

включено  като  първа  точка  от  дневния  ред.  То  е  от  Народното 

събрание на Република България с вх. № МИ-02-3/15.07.2015 г.  и е в 

отговор на наше писмо, с което поискахме разрешение в сградата на 

Народното събрание, входа от към площад „Княз АлександърI“, във 

фоайето на зала „Св. София“ в седмицата в периода 20 – 24 юли 

2015 г. в посочените часове да можем да ползваме фоайето за срещи 

с граждани като част от разяснителната кампания.

Да  ви  припомня  само,  че  това  наше  решение  беше 

продиктувано  от  обстоятелството,  че  в  проведената  разяснителна 

кампания  през  тази  седмица  и  при  предходната  във  всички  26 

областни  градове  на  страната,  с  изключение  на  София  –  град,  и 

София – област, срещите бяха предвидени като такива с граждани и 

с  регионални  медии  по  повод  разяснителната  кампания  за 

предстоящите общи местни избори през есента.

В  София  –  град,  и  в  София  –  област,  срещите,  които 

направихме с администрацията, бяха (в София – град, я направихме, 

а в София – област, предстои в следващата седмица), но тези срещи 

ще  бъдат  само  с  администрацията  от  съответните  общини  и 

областните  администрации,  тъй  като  тогава,  когато  вземахме 

решението, си спомняте, че преценихме, че не е целесъобразно да 

очакваме в областите или в Столична община, какъвто беше случаят 

със София – град, да изискваме да ни осигурят зала, в която ние като 

Централна избирателна комисия да посрещаме граждани дотолкова, 

доколкото все пак Централната избирателна комисия е със седалище 

в гр.  София и е възможно там, където работим, да проведем тези 

срещи с  граждани,  които  са  от  Столична  община  и  от  Софийска 

област  и  желаят  да  поставят  своите  въпроси  и  следва  да  бъдат 

равнопоставени  с  гражданите  на  цялата  страна,  които  имаха 

възможност да посетят нашите срещи и да поставят своите въпроси. 

На  доста  от  местата  имаше  такива  граждани,  които  се  явиха, 
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присъстваха  на  нашата  кампания,  запознаха  се  с  презентацията  и 

зададоха своите въпроси.

Така че моето предложение е да се възползваме от даденото 

ни  съгласие  с  това  писмо  и  в  следващата  седмица  да  ползваме 

фоайето през зала „София“, като ви предлагам да не бъде в цялата 

следваща  седмица,  а  смятам,  че  е  уместно  вторник,  сряда  и 

четвъртък  да  разгласим  като  период  от  време,  в  който  всички 

граждани от Столична община и от Софийска област, които желаят 

да зададат своите въпроси по повод предстоящите избори на членове 

на  ЦИК,  които  ще  бъдат  тогава  на  работа,  а  можем  и  някакви 

дежурства  да  си  установим,  да  заповядат.  Да  разгласим  това 

съобщение  на  медиите  и  да  проведем  тази  кампания  така,  както 

направихме в цялата страна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Първа поиска думата колегата Златарева. Заповядайте, колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател! Уважаеми колеги,  доколкото аз схванах докладчика, 

приема  се,  че  това  вече  е  решено.  Напротив,  когато  изпратихме 

писмото  на  Народното  събрание,  беше  единствено  и  много  ярко 

казано  от  докладчика,  че  това  е  само  евентуално  писмо,  което 

евентуално да видим дали ще можем да получим помещение.

Днешното заседание е точно на тема това – да решим дали да 

има такива отворени врати или да няма.

Аз искам да припомня, че ведомствата правят отворени врати 

за  граждани  със  съвсем  друг  смисъл  и  значение.  Те  отварят 

помещенията си, където работят, включително и в Президентството, 

и показват на гражданите как работят. Това е понятието „отворени 

врати“. 

За  среща  на  гражданите  с  ЦИК  с  оглед  разяснителната 

кампания за изборите според мен е твърде рано. Ние нямаме дата за 

изборите.  Ние  имаме  много  неизвестни  от  гледна  точка  на 
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референдума и от гледна точка на населените места, в които ще се 

произвеждат избори.

Поради тази причина мисля,  че е много рисковано ние два 

или три дни да приемаме граждани и да сме поставени пред въпроси, 

които все още ние не сме разрешили.  Защо? Искам сега да обявя 

това.  С  изненада  установих,  че  програмата,  която  е  изготвена  от 

групата  за  разяснителна  кампания,  е  включена  изрична  точка 

решението, с което ние определяме населените места, в които ще се 

гласува.  Това  решение,  знаете,  че  е  много  смело,  много 

ненавременно, много не ни е наша работа, а изрично взехме решение 

да  не  се  обсъжда  това.  Въпреки  това  в  дневния  ред  на 

разяснителната  програма  е  сложено  това  решение.  И  когато 

заместник-областният управител, който стоеше до мен в Столична 

община, прочете дневния ред, по който трябва да се говори, той се 

изненада за това решение. Аз казах, че то може да не се обсъжда.

Така  че  аз  не  знам  какво  ще  питат  гражданите,  но  съм 

категорично против да има такава среща в предстоящата седмица и 

това,  че  Народното  събрание  е  казало,  че  можем  да  ползваме 

помещенията долу във фоайето на сградата, не означава, че ние сме 

решили да има такива срещи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева. Това беше изказване.

Има ли желаещи за реплики?

Първа за реплика беше колегата Нейкова,  втора за реплика 

беше колегата Сидерова.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  аз  ще  си  позволя  да  не  се  съглася  с  колегата  Златарева, 

защото,  първо,  въобще  не  става  въпрос  за  отворени  врати  и  в 

смисъла, в който Вие, госпожо Златарева, казахте. 

Колеги,  ще  ви  припомня,  че  още  в  самото  начало,  когато 

взехме  решение  да  се  проведе  разяснителна  кампания  чрез 
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посещение във всички областни градове, тя беше под мотото „По-

близо до избирателите“. 

Именно по същия начин – „По-близо до избирателите“ – е 

целта  на  тази  среща  и  възможност  за  гражданите  от  София  да 

зададат  своите  въпроси,  свързани  с  упражняване  на  тяхното 

избирателно право. Никой не е казал, че ще се дискутират въпроси 

по  нашите  решения  или  ще  разясняваме  нещо,  което  е 

ненавременно.

Но пък, от друга страна, аз не виждам въобще логика всички 

избиратели от цялата страна,  защото приключихме посещенията в 

областните  градове,  да  имаха  възможността  да  зададат  своите 

въпроси, а София – град, и София – област, да бъдат лишени от тази 

възможност.

Аз  искам да  ви кажа,  че  тази  седмица,  в  която  ходихме с 

колегите Матева и Цачев, може да е имало малко граждани, но те 

поставяха  въпроси,  свързано  с  тяхното  избирателно  право  – 

постоянен и настоящ адрес, гласуване на избирателите с увреждания 

и т.н. Не знам защо да не го направим и в София при положение, че 

това  е  само  и  единствено  в  интерес  на  избирателите  –  да  имат 

възможност да попитат.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.

За втора реплика имате думата, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  да  приповтарям  казаното  от 

колегата Нейкова. Едно към едно се присъединявам към това, което 

тя  в  момента  изказа.  Но  аз  пък  съм  изненадана,  че  колегата 

Златарева  се изненадва какво е било в дневния ред на тази наши 

срещи, защото на работното заседание, което беше преди да тръгнем 

из  страната,  всички  точки  от  дневния  ред  бяха  обсъдени, 

включително беше казано какви материали имаме в нашите папки, 

които  ще  ни  бъдат  помощни  при  работните  срещи  с 

администрациите.
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Никой  от  нас,  а  в  това  тя  може  да  се  убеди,  ако  види 

множеството публикации по всички регионални медии – никой от 

нас, като казвам, че и там, където съм била, и там, където и колегите 

са  били,  защото  сме  чели  публикациите  за  техните  срещи,  не  е 

излязъл извън рамките на презентацията, която беше подготвена и 

гласувана от нас. А тази презентация обхваща правата.

По въпросите, които са свързани с Решение № 1483, всеки от 

нас  е  заявил,  че  решението  касае  само  броя  на  населението  и  е 

насочил  към  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството, което е, така да се каже, приложителят на Закона 

за  териториалното  устройство  на  Република  България,  както  към 

информацията  на  неговия  сайт,  така  и  към  понятията  що  е  това 

„населено място“ и другите така, както беше съгласувано на срещата 

с представителите на МРРБ, Националния статистически институт, 

Националното  сдружение  на  общините  в  Република  България. 

Никой от нас не си е позволявал и не е излязъл извън тези рамки. Но 

ние предварително бяхме решени, че ще има такива срещи. 

Колега Златарева,  Вие сте единственият изненадан,  че това 

решение е в папките и че сме го обсъждали тук, в залата. Аз не мога 

да разбера откъде произтича тази изненада.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Заповядайте за дуплика, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Когато в залата  се обсъждаше 

какво ще се говори на тези срещи, ние приехме презентацията, която 

няма  нищо общо с  това  решение.  Безспорно!  Презентацията  е  за 

правата  на  избирателите.  Но никой не  е  казал,  че  в  папките  и  в 

списъка на въпросите, които ще се обсъждат,  трябва да присъства 

това  решение.  Самият  факт,  че  присъства,  означава,  че  то  е 

обсъждано от десет – петнадесет колеги. Как е обсъждано, госпожа 

Сидерова не би могла да знае.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, но аз съм присъствала 

на всички заседания. Не съм си тръгвала по-рано.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Говорим  как  в  държавата  е 

обсъждано.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В това, което излиза в медиите, няма 

никакъв фал, нито колегите са си позволили нещо повече да кажат.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Не  може  да  сме  сигурни  кой 

какво е казал.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как „не може да сме сигурни“? Ние, 

ако си нямаме доверие, при това сме били представители, които сме 

назначени в ЦИК по предложение…..

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Решихме, това решение да не се 

обсъжда.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  сме  решавали  такова  нещо.  Не 

сме решавали такова нещо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колегата Грозена искаше думата за изказване.  Заповядайте, 

колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  исках  само  да  направя  едно 

допълнение към това, което каза колегата Матева.

Тъй като, след като се завърнах от отпуск, се поинтересувах, 

разговаряйки  с  колегите  какво  е  било  посещението  на  граждани, 

оказа се, че е било съвсем слабо. Затова ви предлагам, ако ще вземем 

решение да направим такива „отворени врати“ или както там ще го 

наречем,  темата  изрично  да  е  упомената,  а  именно  относно 

упражняване  на  избирателното  право,  защото  в  противен  случай 

искам да  ви кажа,  че ще се  явят  много представители на  партии, 

инициативни комитети, които ще задават въпроси извън посочените. 

А за това нещо Централната избирателна комисия още няма решение 

и всъщност още няма Указ. Наистина ще се явява преждевременно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Заповядайте, колега Матева, за реплика предполагам.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Да,  нека  под  формата  на  реплика  да 

кажа,  че  съм  съгласна  с  това,  което  казва  колегата  Грозева. 

Всъщност  не  мога  да  разбера  откъде  се  появи  изразът  „отворени 

врати“. Нашата разяснителна кампания като първа част, която вече 

приключва,  е  под  мотото  „По-близо  до  избирателя“  и  тя  е  с  цел 

разясняване на важни моменти, свързани с упражняване на правото 

на глас  от избирателя в предстоящите  общи местни избори и по-

специално,  както  сме  си  говорили,  обясняване  на  упражняване 

правото на преференциален вот, който да бъде упражнен така, че да 

не прави гласът на избирателите недействителен.

Аз  нямам  нищо  против.  Това  е  идеята.  Ако  вземем  това 

решение и оповестим, че ще има такава възможност за посещение от 

избиратели и задаване на въпроси, то ще бъде само и във връзка с 

упражняване правото на глас от избирателите в предстоящите общи 

местни избори.

Това, че нямаме дата за тези избори, ние всички тук нямаме 

съмнение, че те ще бъдат проведени през есента,  защото са общи 

избори, които следва да бъдат проведени по Изборния кодекс. 

Така  че  това  ще  бъде  целта  на  тези  възможности  на 

гражданите да дойдат и те да видят бюлетината, която евентуално 

ще бъде в тези избори и която е подготвена като образец, във връзка 

с презентацията, която е направена – с настоящ адрес, с постоянен 

адрес,  с  регистрациите.  Това  са  въпросите,  които  задаваха 

гражданите.  Аз  съм  посетила  десет  областни  града,  това  са 

въпросите,  които  интересуваха  гражданите  –  дали  са  им валидни 

регистрациите, какво значи „да си живял“, как да гласуват, какво е 

„постоянен  адрес“.  Във  връзка  с  тези  въпроси  ще  бъдат  и  тези 

посещения тук.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз подкрепям провеждането на тази 

среща, която сме планирали. А относно наименованието, споделям 
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предложението  на  колегата  Грозева,  като  срещата  наистина  на 

практика да дублира тези срещи като теми, които ние проведохме с 

избирателите и с медиите. Предлагам да допълним това, което ние 

направихме в последните две седмици, само че тук, на територията 

на София – за Софийска община, за Софийска област.

Ще  дам  един  обикновен  пример,  който  дано  нямаме  като 

случай  на  есен,  но  ще  бъдат  неприятни.  Съставя  се  избирателен 

списък в лечебни и здравни заведения, социални домове и т.н. Отива 

избирателят,  гласува.  Показва  своята  гражданска  позиция.  В един 

момент  получава  писмо  от  прокуратурата,  че  срещу  него  е 

образувано производство без всъщност той да има вино. Да, трябва 

да  знае  за  уседналостта.  Но  той  отива,  гласува,  попълва  там 

необходимите декларации. В един момент се оказва в позицията на 

потърпевш и трябва да дава обяснения, че е нарушил правилата на 

Изборния кодекс.

Това го давам като конкретен пример, който може да се случи 

на есен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

 Тъй  като  Вие  казахте,  че  подкрепяте  предложението  на 

колегата Грозева, дотолкова, доколкото аз го разбрах, кампанията си 

има име и то е „По-близо до избирателите“. Но в прессъобщението 

ние да напишем, че това е кампания за гражданите, за разясняване на 

техните права и задължения по повод предстоящите избори. Така да 

разбирам предложението. Нали, колега Грозева и колеги? Благодаря.

Има ли други изказвания. Не виждам други изказвания.

Колеги,  предложението  беше  в  кампанията  в  рамките  на 

общата ни кампания „По-близо до избирателите“ по отношение на 

гражданите на София – град, и София – област, да се обявят датите 

21, 22 и 23 юли 2015 г. от 14,00 ч. до 16,00 ч. на съответния адрес 

тук, в Централната избирателна комисия. А може би е по-добре от 

12,00  ч.  до  14,00  ч.?  Добре,  от  12,00  ч.  до  14,00  ч.  с  така 

конкретизираното съдържание.
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Заповядайте, колега Грозева, за допълнение.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това, което ще ви докладвам, когато ми 

дадете думата, е, че на 22 юли, сряда, от 11,00 ч. е насрочена среща в 

Софийска област. Така че за 12,00 ч. не зная дали ще можем да се 

върнем и дали толкова кратко ще бъде там.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така  направеното  предложение  заедно  с  допълнението  в  залата, 

моля да гласува.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева);   против –  1 

(Маргарита Златарева). 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

2. Разни.

Има няколко кратки доклада от мен, колеги.

Първо, бих искала да ви информирам, че с колегата Томов 

във  вторник  ще  направим  подробен  доклад  относно  нашето 

посещение в Съединените американски щати, тъй като по обективни 

причини не успяхме да се подготвим за днес. Пристигнахме късно 

снощи. А имахме поредица от срещи – важни и с разнородни органи 

на  управление,  включително  и  избирателни  комисии.  В  събота  и 

неделя ще използваме възможността да обобщим нашите записки, за 

да ви представим един и синтезиран, пък и в същото време детайлен 

доклад в следващия вторник.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папката  от  днешното 

заседание  е  публикувано  писмо  с  вх.  № ЦИК-00-542-ИА.  Това  е 

резолирано до мен от госпожа Златарева с дата 09.07.2015 г. писмо 

от  Министерството  на  финансите  до  редица  адресати,  измежду 

които е  и Централната  избирателна комисия.  С това  писмо и във 

връзка  с  проведена  дискусия  на  оперативното  заседание  на 
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Министерския  съвет  на  08.07.2015  г.  относно  многобройни 

международни организации и дейности, в които Република България 

членува,  от  Министерството  на  финансите  ни молят  да  направим 

задълбочен  преглед  за  политическите  и  икономически  ползи  от 

участието  в  тези  организации,  едни  вид  да  преосмислим 

необходимостта  от  това  членство,  след  което  да  предоставим 

информация  на  Министерството  на  финансите  във  връзка  с 

разработването на проектобюджета за 2016 г.

Колеги,  на  този  етап  ви  го  докладвам  за  сведение,  като, 

разбира се, ще възложа на администрацията да ни направи отново 

справката,  която  така  или  иначе,  ние  имаме  за  участие  в 

международни организации, за да обсъдим на следващо заседание 

наистина  считаме  ли,  че  е  необходимо  да  ревизираме  нашите 

участия.

Така че за днес това е за сведение.

Колеги, също така бих искала да ви предоставя за сведение 

информация,  че  с  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-329/13.07.2015  г.  ни  е 

предоставена  информация,  свързана  с  Дванадесетата  годишна 

конференция на органите за управление на избори, която се проведе 

в  Брюксел,  Белгия,  на  30  и  31  март  2015  г.  Както  знаете, 

Централната избирателна комисия на Република България участва с 

шест  представители  там.  Колеги,  ще  прегледам  материалите,  тъй 

като част от тях са на английски език, а ние сме направили подобен 

доклад, но ще видя и онова, което е необходимо според мен да бъде 

преведено с оглед дейността на Централната избирателна комисия, и 

за следващо заседание ще ви предоставя тези материали.

Колеги, последният ми доклад за днес е свързан с това, че със 

заповед № №ОД-01-02-086 на председателя на Сметната палата от 

10 .07.2015 г. на основание чл. 38, ал. 1 и чл. 54, ал. 7 от Закона за 

Сметната палата на одитен екип от Сметната палата е възложено да 

се  извърши  одит  на  годишния  финансов  отчет  за  2014  г.  на 

Централната избирателна комисия, като ръководителят на одитния 

екип следва да представи проект на програма за изпълнението на 
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одитната задача в срок до 20.07.2015 г. Проектите на одитния доклад 

и  одитното  становище  следва  да  бъдат  представени  в  срок  до 

31.07.2015 г. 

Колеги, във връзка с тази заповед, заведена под № ЦИК-05-

6/14.07.2015 г., бих искала да ви уведомя, че одитният екип вече се 

намира  в  Централната  избирателна  комисия,  предоставено  е 

необходимото им помещение, осигурен е достъп и условия за работа 

на одитния екип.

И това на този етап е за сведение, колеги.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  т.  „Разни“  – 

колегата Христов. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа е качено писмо с № ЦИК-00-552-р. 

Става  въпрос  за  така  наречените  референции,  които 

"Информационно обслужване" АД желаят да им бъдат предоставени 

във  връзка  със  сключените  и  изпълнени  договори  с  Централната 

избирателна  комисия  относно  обработката  на  резултатите  от 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  през  2014  г.  и 

обработката на резултатите от изборите за народни представители 

през 2013 г., като тези референции са им необходими за участие в 

обществени поръчки.

Знаете,  че  те  сега  не  се  наричат  референции,  но  така  сме 

свикнали. Сега се водят удостоверения. Така че в това писмо, като 

погледнете  по-надолу,  ще  видите  двете  удостоверения,  които  са 

подготвени.  Аз  предлагам  да  упълномощим  председателя  и 

секретаря  да  подпишат  тези  удостоверения.  Всичко  отговаря  на 

истината,  проверил съм ги,  като допълнително накрая включим и 

лицето за контакт да бъде директорът на Дирекцията.

Това е моето предложение. Удостоверенията са идентични.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов. 
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Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  направеното  от  колегата  Христов 

предложение.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева); 

против –  няма. 

Предложението се приема.

Следващият докладчик, колеги, е колегата Сюлейман.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми  колеги,   докладвам  ви  писмо,  което  сме  получили  по 

електронната поща от Аглика Крушовенска. Разбира се, това писмо 

има своята предистория, а именно през месец април тя се обръща 

към  нас  да  й  посочим  актуалното  решение  на  Централната 

избирателна комисия, което е приложимо за определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на гражданите, които 

подкрепят подписка за провеждането на местен референдум. Ние й 

отговаряме, че актуалното решение е Решение № 614 от 29 юни 2014 

г., като след това техният Инициативен комитет събира подписка и с 

файл  в  електронен  вид,  структуриран  според  Решение  № 614,  го 

представят  в  ГД  „ГРАО“,  като  същата  подписка  е  върната  с 

резолюция,  че  не  отговаря  на  изискванията  на  Централната 

избирателна комисия, тъй като с последващо решение от 5 август – 

Решение № 642 – ние сме отменили нашето Решение № 614.

Разбира  се,  неща,  които  ги  няма  в  нашата  система,  аз  не 

искам сега да коментирам.

С оглед създалата се ситуация, колеги, аз предлагам с едно 

протоколно решение да одобрим писмо до ГД  „ГРАО“ и съответно 

копие, установявайки кой е Инициативният комитет, тази подписка 
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да  бъде  приета  за  проверка  от  ГД  „ГРАО“ и  по  този  начин  ние 

коригираме един пропуск, който ние сме допуснали.

Оттук  нататък  да  направим  една  среща  –  било  с 

"Информационно обслужване" АД  - във връзка с поддръжката на 

нашия  сайт  и  съответно  въвеждането  на  всички  онези  свързани 

решения, които ние приемаме, за да не подвеждаме гражданите.

Писмото е само във връзка с резолюцията на ГД „ГРАО“, че 

са  върнали подписката  за  проверка.  Това  искам  допълнително  да 

уточня, след като има евентуално протоколно решение на ЦИК за 

такова писмо. Това допълнително пак ще ви го докладвам, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги, моля, гласувайте направените от господин Сюлейман 

предложения.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева); 

против –    няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Цачев, като следващ докладчик.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,   докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЕП-1413  от 

16.07.2015 г. По същество представлява искане от кмета на община 

Раковски  Иван  Антонов  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в 

което  се  съхраняват  книжа  и  материали  от  изборите  на  25  май 

2014 г. 

Искането за отваряне на помещението е постъпило във връзка 

с образувани шест броя проверки от Районно управление на МВР  по 

шест броя преписки на Районна прокуратура – Пловдив. В искането 

кметът на общината прави извода в съответствие с Решение № 314 – 
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ЕП от 08.05.2014 г., че отварянето се извършва в случаите, когато 

има  разпореждане  на  съдебните  органи,  искане  на  разследващи 

органи, както и по решение на ЦИК. 

В  тази  връзка  кметът  прави  искането  да  бъде  отворено 

помещението по решение на ЦИК.

Този извод на кмета смятам, че е неправилен. Подготвил съм 

проект  на  отговор  под  №  1414,  който  моля  да  погледнете  и  да 

гласуваме с протоколно решение. В отговора до кмета на общината 

казваме, да, именно във връзка с това наше решение от 08.05.2014 г. 

следва  да  бъде  отворено  запечатаното  помещение,  но  точно  във 

връзка  с  искането  на  разследващите  органи  по  чл.  52  от  НПК. 

Указваме също така в писмото, че трябва да се спазят действията по 

т. 17  и т. 18 от нашето решение при отваряне и впоследствие при 

запечатване отново на помещението. 

Можете  да  се  запознаете  с  проекта  на  отговор.  Ако  няма 

бележки по писмото, моля да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвеното писмо.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  колегата 

Нейкова.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  МИ-00-44  от 

16.07.2015 г., изпратено от "Информационно обслужване" АД  във 

връзка с наше писмо от 14.07.2015 г. по повод извършена проверка в 
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интернет-страницата на ОИК - Ботевград, където установихме, че не 

се публикуват решенията и протоколите от техни заседания.

С  това  писмо  "Информационно  обслужване"  АД   ни 

уведомява, че Протокол № 49 от 26.06.2015 г. и Решение № 259 от 

същата  дата  на  ОИК  –  Ботевград,  са  публикувани  на  интернет-

страницата на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това беше за сведение.

Колеги, следващият докладчик е колегата Матева.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  няколко  постановления  на 

областния управител на Област – София – град.

С вх. № НС-05-105 от 14.07.2015 г. първото постановление е 

с № 37/1 от 13.07.2015 г., с което областният управител прекратява 

административно-наказателна  преписка  по  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 18, съставен на 27 септември 2014 г. 

поради  изтекъл  шестмесечен  срок  за  съставяне  на  наказателното 

постановление.

Само  ви  припомням,  че  съгласно  Изборния  кодекс 

областният управител е длъжен в тридневен срок от изпращане на 

преписката да издаде наказателно постановление.

Следващото  постановление,  което  докладвам,  е  №  37/9  от 

13.07.2015 г.  с вх.  № ЦИК – НС-05-106   от 14.07.2015 г.  С това 

постановление е прекратена административно-наказателна преписка 

по акт на ЦИК № 24, издаден на 29 септември 2014 г.

Следващото постановление е с вх. № НС-05-107 от 14.07.2015 

г.  Постановлението  е  с  №  37/38  от  13.07.2015  г.   С  него  се 

прекратява  административно-наказателна  преписка  по  акт  за 

установяване на административно нарушение № 83 от 19 декември 

2014 г.
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Следващото постановление е с вх. № НС-05-103 от 06.07.2015 

г. Постановлението е с № 37/7 от 03.07.2015 г. С него се прекратява 

административно-наказателна  преписка  по  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 22 от 29 септември 2014 г.

Както  ви  казах  и  както  досега  процедираме,  тези 

постановления  са  за  сведение.  Ще  бъдат  предадени  на 

юрисконсултите,  които  да  ги  включат  в  обобщената  справка  по 

повод  на  административно-наказателните  преписки,  образувани  в 

Централната избирателна комисия и резултатът от тях, които ще ви 

докладвам допълнително. Тази справка се подготвя, но изчакваме да 

приключат всички административно-наказателни преписки и тогава 

ще направя обобщен доклад.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева, за доклада.

В  оперативен  порядък  проведохме  дискусия,  свързана  с 

бъдещия  обобщен  доклад  за  административно-наказателната 

дейност и нейните резултати   с  оглед действията,  предприети от 

областните управители.

Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  колегата 

Грозева.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги,  ще ви докладвам за сведение писмо с вх. № МИ-

07-2 от 15.07.2015 г. от Областна управа – Софийска област, с което 

ни уведомяват, че срещата по наше писмо, което ние сме изпратили, 

с кметовете и секретарите на общини ще бъде на 22.07.2015 г. от 

11,00 ч. в заседателната зала на Областна управа – София – област, 

на бул. „Витоша“ № 6.

Към писъмцето е приложено и тяхното писмо, адресирано до 

22-та  кмета  в  общините  на  Софийска-област.  Така  че  те  са 

уведомени и ще изпратят представители.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Само  в  допълнение  на  докладваното  от  колегата  Грозева  да  ви 

припомня,  че  за  тази  среща  са  определени  като  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  колегата  Грозева  и  колегата 

Нейкова.  Ако има и други желаещи да участват  в тази среща,  да 

заповядат.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Понеже не знаех дали колегата Нейкова 

не е отпуск, се разбрахме с колегата Златарева да присъства. Но и 

трети човек няма да е излишен.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Добре.  Обикновено  по  трима  души 

присъствахме в предишни срещи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колеги, тъй като това 

е в София и е в 11,00 ч., ще видим и как е заседанието ни тогава. Но, 

който има желание, разбира се, би могъл да участва в срещата.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  колегата 

Сидерова.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  две 

постановления на Окръжна прокуратура – Варна,  с вх. № ЕП-09-461 

и ЕП-09-462, с които постановления са отменени постановления на 

Районния прокурор – Варна, с което е прекратил преписки съответно 

с номера № 2995 и № 3981, като е върнал преписката на Районна 

прокуратура – Варна, заедно с материалите по нея и указания, които 

подробно  са  изброени  в  съответните  постановления,  за 

допълнително производство.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги, имаме ли други доклади? Не виждам.
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание на 21.07.2015 г., вторник, от 

10,30 ч. 

(Закрито в 11,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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