ДО
ГОСПОДИН СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СИГНАЛ
ОТ
СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС”
БУЛСТАТ 175492043, ГР. СОФИЯ, П.К. 1000
УЛ. ЦАР КАЛОЯН № 6, ХОТЕЛ „РИЛА”, ОФИС 218
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АНЖЕЛИКА ЦОКОВА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
Със заявление вх. № 03.07-109/11.11.2016 г. по Закона за достъп до
обществена информация сдружение „Гражданско движение ДНЕС” поиска от
администрацията на Министерски съвет да разкрие информация относно
следните въпроси:
1.

Колко броя бюлетини са напечатани за провеждането на първи

тур на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 06.11.2016 г.?
2.

Колко броя бюлетини са непечатани за провеждането на

национален референдум на 06.11.2016 г.?;
3.

Колко броя пликове за бюлетини са закупени за провеждането на

национален референдум на 06.11.2016 г.?
С писмо № 03.07-109/17.11.2016 г. на администрацията на Министерски
съвет, подписано от Димитър Иванов – началник на отдел „Административноправно обслужване и собственост” в дирекция „Административно и правно
обслужване и управление на собствеността” ни беше предоставен пълен достъп
до поисканата информация по т. 2 и по т. 3, като отговор на въпроса по т. 1 не
можел да бъде даден, тъй като такава информация не е налична в деловодната
система на МС. Отговорът на поставените от нас въпроси е следният: за
гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в страната и в
чужбина са отпечатани 7 577 000 бюлетини; за провеждане на гласуването в
националния референдум в страната и в чужбина са осигурени 7 236 000 пликове
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за гласуване. Следователно, за националния референдум, проведен на 6 ноември
2016 г., са подсигурени 341 000 пликове по-малко от поръчаните бюлетини.
Съгласно чл. 15 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ организационно-техническата
подготовка на национален референдум се осъществява от Министерски съвет.
Чл. 18 от същия закон предвижда, че всеки гласоподавател гласува като поставя
в плик бюлетината, а съгласно чл. 19 е недействителна бюлетина, която е
намерена в кутия без плик.
Видно от изложеното, 341 000 бюлетини са останали без пликове, т.е.
същите са недействителни. За част от гражданите с избирателни права не е било
подсигурена възможност да дадат гласа си поради пропуск при организирането
на националния референдум. По този начин гласуването е било саботирано, а
резутатът от референдума – опорочен. Задължението за организационнотехническата подготовка на национален референдум се осъществява от
Министерски съвет, следователно негова и на неговата администрация е
отговорността за незаконосъобразното провеждане на референдума.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
Моля, като вземете предвид изложената информация и представените
документи, да разпоредите извършване на проверка по случая и ако
установите извършване на престъпления, включително такива против
политическите

права

на

гражданите,

да

образувате

наказателно

производство срещу отговорните лица. От особен интерес за гражданите, да
стане публично достояние кой и защо е разпоредил закупуването на 341 000
пликове по-малко от отпечатаните бюлетини.
Приложения:
1.

Писмо

№

03.07-109/17.11.2016

г.

на

администрация

на

Министерски съвет.
23.11.2016 г.

С уважение: .....................
/Анжелика Цокова – представител/
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