ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 395
На 7 февруари 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Искане от Временната комисия за обсъждане и приемане
на нов Изборен кодекс за определяне на представители на ЦИК,
които да посетят печатницата на Българската народна банка.
Докладва: Красимира Медарова
2. Относно процедурата за доставка на компютри и
изискването за предоставяне на техническите документи на
производителя на български или на английски език.
Докладва: Венцислав Караджов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова,
Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов, Гергана Маринова,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева и Паскал
Бояджийски.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мая Андреева,
Александър Андреев, Бисер Троянов, Владимир Христов, Красимир
Калинов, Мариана Христова и Силва Дюкенджиева.
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Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам извънредното заседание на Централната избирателна
комисия на 7 февруари 2014 г. Имаме необходимия кворум.
1. Искане от Временната комисия за обсъждане и
приемане на нов Изборен кодекс за определяне на представители
на ЦИК, които да посетят печатницата на Българската народна
банка.
Както в предварителните разговори ви уведомих, свикването
на това извънредно заседание се налага поради отправено искане от
Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен
кодекс. Сътрудник към комисията е свърза с мен по телефона и
отправи искане представители на Централната избирателна комисия
днес да посетят печатницата на БНБ и да проведат разговори с
работещи в печатницата, доколкото разбрах, във връзка с текстовете,
които ще регламентират отпечатването на бюлетините в проекта за
Изборен кодекс.
И във връзка с това, тъй като аз нямам нито правомощия,
нито задължение да взимам еднолични решения, свиках днешното
заседание, за да вземем решение по това отправено искане.
Уведомила съм ги, че ще има заседание на Централната избирателна
комисия и ще бъдат уведомени – имам предвид Временната комисия
за изработване на проект на нов Изборен кодек, за резултата от
днешното заседание.
Това е информацията, с която разполагам, поради което
имате думата за становища по това искане, което независимо че
беше отправено устно и по телефона, е официално искане.
Господин Караджов, заповядайте.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, моето лично
мнение е, че би трябвало да си сътрудничим с държавните органи,
които в момента изработват ново законодателство. Централната
избирателна комисия има достатъчно капацитет, за да предложи и да
консултира съответно бъдещото изработване на новия Изборен
кодекс и в това число включително и изработването на техническия
образец за изборна бюлетина. Затова моето мнение е да вземем
решение и да оторизираме наши колеги, които да присъстват.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, господин
Караджов.
Има ли други? – Госпожо Маркова, заповядайте.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз имам малко по-различно мнение от
това на господин Караджов.
Безспорно Централната избирателна комисия е орган, който
трябва и е необходимо да си сътрудничи с всички органи на власт,
въпреки че аз не смятам, че Народното събрание е орган на
изпълнителната власт.
Аз искам да обърна внимание, защото се постарах от снощи
до днес да прочета много внимателно сайта на Временната комисия
за изработване на проект на нов Изборен кодекс и търсих анализ на
експерти полиграфисти, експерти печатари и анализ на същата тази
комисия за вида и размера на бюлетините, броя на участниците в
процеса, проблемите, които е имало за дължината на бюлетините.
Защото аз следя работата на тази комисия и знам, че проблемът,
който е възникнал с печатницата на БНБ, е дължината на
бюлетините. Така поне беше съобщено в заседанието.
Не ми направи впечатление да има технически анализ в кои
избори най-често са по-дълги или по-къси бюлетините, кога е
възникнал този проблем. Не намерих и анализ на съществуващите
печатници на територията на Република България и техните
полиграфически възможности, т.е. възможностите им за отпечатване
в различен мащаб.
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Още повече, че все още и в този проект на Изборен кодекс, в
което няма нищо лошо, защото държавата притежава целия ресурс и
тази възможност, в Изборния кодекс седи текстът, че
организационно-техническото обезпечаване на изборния процес се
осъществява от Министерския съвет. В този смисъл не съм против
Централната избирателна комисия да се запознае със
съществуващия проблем и евентуално да ангажира становище, но
моето професионално мнение е, че бихме могли да ангажираме
становище едва тогава, когато има ясен анализ на това какво, защото
ние, отивайки в една печатница и гледайки едни машини, защото
повечето от нас тук сме юристи – има само един колега, който е с
техническо образование… Моят въпрос е ние какво ще разберем от
тези машини и кое становище ще дадем?
Иначе нямам нищо против. Но с уговорката, че ние не
притежаваме техническата компетентност и не сме запознати, ако
има такива анализи, които са направени между първо и второ четене
или на предната временна комисия, то ако е удобно, да бъдем
запознати с тях. Благодаря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Сидерова
искаше думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Оставям настрана виждането, че
органът на законодателната власт не е орган на държавна власт, но…
(Реплики.)
Аз мисля, че ние е хубаво да си сътрудничим с Народното
събрание, както винаги сме били подадена ръка и не сме
издребнявали кой точно се е обадил и защо.
Опитът ни в подготовката на избори и на тази Централна
избирателна комисия, защото освен парламентарни, президентски,
местни избори, ние направихме и референдум и много частични
избори, лично мене ме задължава като специалист, ако ме питат за
нещо, да мога да го кажа. Никой няма да ме пита за машините,
естествено. Най-вероятно ще се съветват по начина на изготвяне на
бюлетините, което ние винаги правим и приемаме решение.
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Оставям настрана и начина, по който е поканена комисията
да участва – само чрез телефонно обаждане, и предлагам да не
издребняваме, а да постъпваме както досега. Лично аз виждам за
себе си, че имам капацитет и бих отишла да погледна в печатницата
на Българската народна банка. Вероятно там ще има и народни
представители, а предполагам и тези специалисти, които ние много
уважаваме и винаги като Централна избирателна комисия каним
преди да вземем решенията. Такива хора ще има там. Това са хората,
които там работят.
Предлагам от нас да отидат хора, които са се занимавали с
бюлетината. Бих предложила господин Чаушев, господин
Бояджийски, който много подробно през всичките тези избори
работеше по изработването на бюлетината, включително с
отпечатването, включително с кочаните и с всички тези
подробности, които са залегнали досега в Изборния кодекс, за да
можем евентуално да си дадем нашето мнение като хора, които са
работили досега.
Дано да ни послушат, защото мисля, че опитът има огромно
значение както на тези специалисти от печатницата на БНБ, така и
на хората от Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Караджов,
заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Вярно е, че материалнотехническото организиране на изборите е в компетентността на
Министерския съвет, на областните и общинските управи, обаче с
новите изменения на Изборния кодекс, ако са останали така, както аз
последно ги четох, Централната избирателна комисия има
задължението да извършва контрол върху отпечатването и
разпространението на бюлетините. Така че по това задължение, ако
бъде прието от Народното събрание, ние би следвало преди това да
имаме ясна представа за това как точно ще се отпечатат тези
бюлетини, какъв ще е техническият образец, има ли печатницата на
Българската народна банка тези технически възможности и т.н.
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Аз съветвам Централната избирателна комисия да прекратим
тези дискусии и да вземем решение кой да бъде представител на
Централната избирателна комисия и по-скоро кои да са
представители на Централната избирателна комисия, които да могат
да посетят печатницата на БНБ и да обсъдят възможностите за
отпечатване на образец от бюлетината.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, аз мисля, че няма смисъл
повече да дискутираме и ви предлагам госпожа Сидерова, господин
Чаушев и господин Бояджийски, ако разбира се тримата приемат, да
са нашите представители, които да се отзоват на поканата на
Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен
кодекс. Искрено се надявам, че тази покана няма да се окаже
закъсняла. Искрено се надявам, че временната комисия ще се вслуша
в това, което и тримата наши колеги биха споделили като опит.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Смятам, че освен това, което там
лично ще кажем, ние ще се върнем и ще споделим мнението на
Централната избирателна комисия, защото ние не отиваме
еднолично да действаме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз предлагам и
господин Караджов да се присъедини към тези членове на
комисията, които госпожа Маринова предложи. Разбира се, ако
някой друг има желание, освен тях, може да го заяви.
Също считам, че е добре да се отзовем на тази покана,
независимо от късното й отправяне по едни или други съображения.
Аз не съм искала да бъде отправена писмено. Възможно е, ако бях
отправила такова искане, и писмена покана можехме да получим, но
ми се струва, че в този момент, както госпожа Сидерова каза, тези
формални страни на комуникацията може би са излишни, имайки
предвид кратките срокове, в които се работи и предвид
предстоящите избори за членове на Европейския парламент, които
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няма как да бъдат отложени, тъй като не зависят от волята само на
нашата държава.
Във връзка с това, естествено, след като приключи тази
среща, представителите ни ще ни дадат информация за какво става
въпрос. Аз се надявам, че те ще споделят и ще коментират това,
което ние тук сме обсъждали и на базата на наши решения във
връзка със самите технически образци на бюлетините. Знаете, че ние
сме имали много срещи със специалисти, с консултанти, с
ръководителите на двете печатници, доколкото си спомням, за
изборите през 2011 г. в зависимост от това кой коя бюлетина беше
ангажиран да отпечатва. Едната печатница – за президентските,
другата – за местните избори. Знаете колко проблеми сме имали, да
не се връщаме назад.
Само искам да кажа, може би ако прецените за разумно, тези
наши представители да вземат с тях техническите образци, които
ние сме изготвяли и които не се публикуват. Разбира се,
Министерският съвет разполага с тях, защото сме им ги изпратили.
Разбира се, и много други органи също разполагат в хода на
произвеждане на изборите, но може би ще бъдат от полза при това
посещение, защото ще разполагате с нещо, върху което да може да
се коментира.
Така че аз се присъединявам към предложението на госпожа
Маринова с допълнението за господин Караджов. Също ви правя
предложение да се вземат техническите образци от произвежданите
избори и националния референдум и в случай на необходимост, да
бъдат коментирани.
Госпожо Маркова, заповядайте.
ЕЛЕНА
МАРКОВА:
Аз
се
присъединявам
към
предложението на госпожа Маринова. Вярно е, че трябва да си
сътрудничим с уговорката, че трябва да се направи анализ. Също
моля колегите, които ще отидат там, да обърнат внимание на
проблема с дължината на бюлетините през 2007 г. в Сандански и
Русе на местните избори, защото разбрах, че това е проблемът.
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Говоря за 2007 г. на местните избори, когато бяха повече от един
метър. Тогава се наложи ад ход при утвърдени образци от изборните
книжа да бъдат променени за Русе и за Сандански за изборите за
общински съветници форматът и размерът на бюлетините, за да
могат да бъдат побрани във възможно съществуващите печатници на
територията на Република България. Тоест, цялата тази памет и
анализ на Централната избирателна комисия, която имаме като
Централната избирателна комисия, да бъде съобразена с
ангажирането със становище във Временната комисия за
изработване на проект на нов Изборен кодекс.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
коментари? – Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поначало бих отишъл, но тъкмо днес съм
зает. Отчитам екстремността на това нещо, но просто съм на едно
заседание, което започва след 20 минути, поради което си правя
отвод.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, благодаря Ви.
Ако искате, някой друг да присъства? – Така или иначе имаме
предложени трима представители: господин Паскал Бояджийски,
госпожа Румяна Сидерова и господин Венцислав Караджов.
Предложението е за това да изпратим трима представители на
Централната избирателна комисия, които да участват в тази среща в
печатницата на БНБ, за която е отправена поканата. Това са госпожа
Румяна Сидерова, господин Венцислав Караджов и господин Паскал
Бояджийски, които да представляват Централната избирателна
комисия, да информират относно дейността и решенията, които са
взимани във връзка с изготвянето на образец за бюлетини, след
което да докладват на комисията относно проведените разговори.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
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Чрез нашите сътрудници ще отправим уведомлението до
сътрудниците на Временната комисия за изработване на проект на
нов Изборен кодекс за това решение.
Заповядайте, господин Караджов.
2. Относно процедурата за доставка на компютри и
изискването за предоставяне на техническите документи на
производителя на български или на английски език.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, извинявам се,
тъй като заседанието е извънредно, но моля да ме изслушате.
Имаме искане от фирма, която участва в обществената
поръчка за компютрите, за предоставяне на техническите документи
на производителя евентуално не на български, а на английски език.
Аз ви предлагам да вземем решение да изискаме от тях да са
на български език тези документи и това да го обявим на интернет
страницата на Централната избирателна комисия. Следва да го
направим сега, тъй като всички останали фирми трябва да се
съобразят с това изискване на Централната избирателна комисия.
Много ви моля да гласуваме качването на този отговор на
сайта.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маркова.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз искам преди да вземем това решение,
само да погледнем какво сме записали в обявлението, в апликейшън
формата на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Защото в
апликейшън формата са посочени езиците, на които е възможно да е
документацията. Ако сме чекнали квадратчето с всички, нямаме
право сега да си променяме изискванията. Да видим какво сме
написали в обявлението. Как иначе ще взимаме решение?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Това са техническите
документи.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Дайте да помислим дали това ни е
необходимо. Става въпрос за техническата документация, която ще
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се ползва от ІТ експертите. Аз подкрепям това, че няма изискване да
бъде преведена на български техническата характеристика, дадена
от производителя, тъй като не производителят ни предлага
компютрите. (Уточнения между членовете на комисията.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме.
Господин Караджов само ще изчете предложението за отговор и ако
преценим, ще го приемем. Ако не – ще го отложим за понеделник.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, това което аз
мога да ви предложа като текст е:
„Кандидатите следва да спазят изискванията на чл. 56, ал. 4
от Закона за обществените поръчки. В случай, че техническите
документи на производителя за предлаганите изделия, са част от
офертата по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП, следва да бъдат
представени на български език.“
Така както го предложих, можем да го поставим на гласуване.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате възражения
и допълнения по текста, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма.
Имаме решение отговорът заедно с въпроса да се публикуват
на сайта на Централната избирателна комисия.
Колеги, благодаря ви, че се отзовахте.
Участниците, които излъчихме за срещата, ще отидат
веднага, тъй като срещата е в 11 ч.
Следващото редовно заседание на комисията е в понеделник,
10 февруари 2014 г., 14,30 ч.
Закривам днешното заседание. Приятна почивка!
(Закрито в 11,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

