ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№1
На 21 март 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Съобщение за реда за отчитане на поименното гласуване.
Докладва: Севинч Солакова
2. Проект на решение относно номерацията на решенията на
Централната избирателна комисия.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Проект на решение относно печата на Централната
избирателна комисия.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Проект на решение относно избиране на говорители на
Централната избирателна комисия.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Проект на решение относно съобщаване на решенията на
Централната избирателна комисия.
Докладва: Румяна Сидерова
6. Проект
на
решение
относно
процесуалното
представителство на Централната избирателна комисия пред
Върховния административен съд.
Докладва: Румяна Сидерова
7. Разни
Докладват: Севинч Солакова,
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Ивилина Алексиева
и Румяна Сидерова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Ивайло Ивков и Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа членове на Централната избирателна комисия. Откривам
първото заседание на комисията на 21 март 2014 г. Имаме
необходимия кворум.
Предлагам ви следния дневен ред:
Съобщение за реда за отчитане на поименното гласуване.
Предходната Централна избирателна комисия е взела едно такова
решение, което предлагам да подкрепим; проект на решение относно
печата на Централната избирателна комисия; проект на решение
относно номерацията на решенията на Централната избирателна
комисия; проект на решение относно избиране на говорители на
Централната избирателна комисия; проект на решение относно
съобщаване на решенията на Централната избирателна комисия;
проект на решение относно процесуалното представителство на
Централната избирателна комисия пред Върховния административен
съд; Разни, които също така ще бъдат организационни.
Имате ли възражения срещу така предложения дневен ред? –
Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Нямам възражения, но бих
ви предложила, ако нямате нищо против, решението за номерацията
на решенията на ЦИК да го вземем първо, защото трябва да даваме
номер на нашите решения. Съжалявам, че сега, като видях дневния
ред го предлагам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много е разумно,
благодаря. Надявам се, че колегите не възразяват да разгледаме найнапред тази точка. Точка първа е съобщението за поименното
гласуване, и точка втора – решението за номерацията.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Съобщение за реда за отчитане на поименното
гласуване.
Давам думата на госпожа Севинч Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изискването на
Изборния кодекс – разпоредбата на чл. 53, ал. 6 за поименно
гласуване при приемане на решенията на Централната избирателна
комисия, на вчерашна дата Централната избирателна комисия с
Решение № 2938 прие Решение за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Централната
избирателна комисия и структурата и организацията на работа на
нейната администрация, с което решение предвиди едно кратичко
допълнение в изпълнение на това изискване за отчитане на
поименното гласуване, а именно: в началото на всяко заседание
Централната избирателна комисия по предложение на председателя
избира представител на ЦИК, който извършва преброяването на
гласовете. Същият този колега да отчита поименното гласуване,
което да се отразява в протокола на заседанието. В този смисъл е и
нашето прието решение и с оглед на това, че все още нямаме
правилник, който да се обнародва в „Държавен вестник“ в
изпълнение на Изборния кодекс, считам, че бихме могли да
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възприемем решението и да продължим отчитането на поименното
гласуване по този ред.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа, имате ли възражения срещу така направеното
предложение? – Не виждам възражения.
Отправям към вас апел да изберем член на ЦИК, който ще
отразява поименното гласуване днес.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мисля, че е редно колегите по
някакъв начин да се запознаят с това, което поправяме. Повечето,
както виждам, каква поправка на какво се извършва.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това означава, че то е
станало част от Правилника за организацията и дейността на
Централната избирателна комисия и структурата и организацията на
работа на нейната администрация и вие, запознавайки се с
правилника, може да не сте обърнали внимание, че от вчера има
такова решение, затова ви го съобщаваме, за да знаете, че това
допълнение е във връзка с поименното отчитане на гласуването –
пак казвам, в изпълнение на изискването на чл. 53, ал. 6 от Изборния
кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Мисля, че
нещата станаха пределно ясни.
Има ли някой, който желае да поеме този ангажимент днес? –
Обръщам се към вас, моля.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако искате, аз бих могла като
начало, тъй като познавам всички.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Постъпи предложение
това да бъде госпожа Мусорлиева.
Моля, който е съгласен, нека да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
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Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов, против – няма.
Това решение е взето с единодушие от присъстващите на
днешното заседание. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, преминаваме към разглеждането
на точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение относно номерацията на решенията
на Централната избирателна комисия.
Давам думата на госпожа Румяна Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, всеки
момент ще бъде раздаден в залата комплект с отпечатани на хартия
проектите за решения.
Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия – това са общите
правомощия по приложението на Изборния кодекс за Централната
избирателна комисия, да вземем следното решение:
1. Взетите от ЦИК решения имат единна последователна
номерация с арабски цифри.
2. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове
избори, се номерират, като след съответната арабска цифра се
поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения
относно съответния вид избор: НС – за избори за народни
представители; ПВР – за избори за президент и вицепрезидент на
републиката; ЕП – за избори за членове на Европейския парламент
от Република България; и МИ – за избори за общински съветници и
кметове.
3. Когато решенията по т. 2 се отнасят до два или повече
видове избори, съответните съкращения се поставят едно след друго,
като се отделят с наклонена черта.
И бих предложила да включим още една точка или да вземем
протоколно решение, че номерацията на решенията на тази
Централна избирателна комисия започва с № 1, тъй като ние към
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вчерашна дата стигнахме до Решение № 2939 за периода от
назначаването ни до последното заседание. За да може да се
отличават решенията, да започнем с № 1, тъй като това е
новосформирана Централна избирателна комисия
Разбира се, в съдържанието на т. 1 според мене се включва и
това, че решения, които са изобщо организационни и касаят всички
видове избори, са само с поредния номер на решението и след тях
няма да има наредени индекси, тъй като това са общо
организационни решения за цялата комисия.
Това е като предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Колеги, проектът е качен
във вътрешната мрежа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, за
следващия дневен ред материалите ще бъдат раздадени
предварително, но днес е първото ни заседание, затова ви моля да
дадем известен толеранс на администрацията, която носи вече
проектите на хартиен носител.
Проектът за решение, който госпожа Румяна Сидерова
докладва, е последният проект, който ни се предоставя в момента от
администрацията. Заедно с допълнението, което госпожа Сидерова
направи – решенията на тази ЦИК да започнат с № 1. Имате няколко
минути да го прегледате и ако имате забележки, предложения,
допълнения…
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Само ще допълня, че това
допълнение, което направих устно, ще бъде т. 4.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също щях да предложа решенията
ни да започнат от № 1. Това ще улесни работата и по архивирането
на документите и решенията на Централната избирателна комисия
по отменения Изборен кодекс.
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Колеги, аз само бих предложила в т. 2 да добавим
съкращението ВНС за случаите, когато ще прилагаме Закона за
Велико Народно събрание.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Приемам в т. 2 преди
съкращението НС, да сложим съкращението ВНС и да запишем: при
избори за Велико Народно събрание.
Много се извинявам, но за референдумите не съм предвидила
отбелязване. След съкращението МИ да пишем НР, когато се касае
за национален референдум, и МР – когато се касае за местен
референдум, защото ние сме Централна избирателна комисия по
двата вида референдуми. Или колегата Солакова има нещо предвид?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви, госпожо
Сидерова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По отношение на местен референдум,
да, Централната избирателна комисия изпълнява функции, макар че
взима решение единствено за възнаграждението на общинската
избирателна комисия. Но по отношение на национален референдум
бих предложила да помислим, дотолкова доколкото практически
предишната Централна избирателна комисия, която организира
произвеждането на националния референдум, беше приела решение
решенията, които са за националния референдум да са отделни и да
започват с номерация от № 1. И пак отново във връзка с
архивирането на документите. Поне ако не ме лъже паметта, такъв
ми е споменът от националния референдум през 2013 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Солакова. Госпожо Сидерова?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Не знам. Каквото приеме
комисията – нямам нищо против.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, да
разбирам, че подкрепяме и сега ще подложа на гласуване, на първо
място, включването на „ВНС – за избори за Велико Народно
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събрание“ в т. 2 преди думите „НС – за избори за народни
представители“.
Който е съгласен с това допълнение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов, против – няма.
Имаме решение.
Продължавам със следващото постъпило предложение. В
последния израз: „и МИ – за избори за общински съветници,
кметове на общини и кметства“ – „и“ да отпадне, точката да се
трансформира в запетая и да продължи със следния израз: „НР – за
национални референдуми и МР – за местни референдуми“.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам МР да не се включва,
защото на практика Централната избирателна комисия по
отношение на местните референдуми няма почти никакво значение,
освен приемането, както каза госпожа Солакова, на решение за
заплащането на общинските избирателни комисии, а общинската
избирателна комисия, която е за местни избори, е МИ, така че
можем да ползваме това за едно решение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: А когато ще регистрираме наблюдатели,
тогава как ще ги регистрираме, ако отпадне, ако става въпрос за
местен референдум?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те ги регистрират, не ние.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Кои ги регистрират?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Общинската избирателна
комисия регистрира наблюдателите за местен референдум.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, тогава това означава, че пак ще
имаме местен референдум, т.е. МР пак ще трябва да имаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа, имаме два варианта да подходим към това решение.
Първият вариант е да останем изцяло в рамките на Изборния кодекс
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и да вземем решение по отношение произвеждането на избори на
територията на страната. А в случаите, в които бъде насрочен
национален или местен референдум, тогава да излезем с друго
решение. Това е единият вариант. Вторият вариант е да излезем с
общо решение.
Аз имам усещането, че е по-добре днес да излезем с решение
само по отношение на Изборния кодекс. Имате ли възражения?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Не, аз казах, че приемам
предложението да останем само в рамките на изборите, да не
добавяме за референдумите, като започнем с нова номерация –
отделна, както сме правили в предишната комисия, защото само
тогава имаше национален референдум, за референдума.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Обединяваме ли се около
това предложение?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против – 1:
Емануил Христов.
Имаме решение.
Заповядайте да обясните защо гласувахте против.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам да обясня защо
гласувах против. Гласувах против по простата и елементарна
причина, че е възможно да има референдум едновременно с един от
другите видове избори, каквото е предложението за в бъдеще и
тогава е възможно да има общи решения. Практиката е тогава да се
впишат инициалите и на двете неща. Примерно, както бяха изборите
за президент и вицепрезидент и местните избори. Тогава се пише
ПВР/МИ. Така че ако има едновременно референдум с някакъв друг
вид избор, не би трябвало едно и също решение, примерно, за
общинските избирателни комисии, за секционните комисии и т.н. да
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се издава с различни номера. Може да бъде с един номер и да има
двата инициала.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов. Вие имате своето основание, но използвам случая да уверя
и наблюдаващите ни в момента, че при насрочване произвеждането
на национален или местен референдум Централната избирателна
комисия веднага ще излезе със съответното решение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако има предложения у другите колеги
или опит, който може да споделят колегите от предишни издания на
Централната избирателна комисия, при дискусията, при обявяването
да ги казват, за да ги съобразим и евентуално да вземем найправилното решение. Това е предложението ми. Колегата да каже
предварително, за да видим кое е най-целесъобразното решение.
Благодаря ви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Ще го имам
предвид.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: С оглед последната
реплика на колегата. Доколкото мога да съобразя в момента от
произведения национален референдум, няма такива решения, които
да са общи, тъй като ние тогава работим по Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, който ни препраща за приложение на съответните
норми на Изборния кодекс, но при всички случаи ние вземаме
решения, че се прилагат тези норми, че се правят списъци или се
използват вече създадени списъци. Това са отделни решения, които
касаят референдума и не може механично да приложим решенията
за общите избори, независимо какви ще са те, към решенията за
референдума.
Още повече, че ако национален референдум съвпадне с
местни избори, даже с европейските и с националните избори, ще
има малка разлика и в избирателните списъци, по които се правят
изборите, ерго референдумът. Поради тази причина мисля, че това
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опасение в момента е неоснователно. Няма пречка като дообмислим
както трябва нещата, ние да си допълним решението за номерацията
на решенията на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова, за това доуточнение.
Заповядайте, госпожо Нейкова – имате предложение за
допълнение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, искам да направя едно
предложение за допълнение по т. 2: където се говори за избори за
общински съветници, след запетаята текстът „кметове на общини и
кметства“ да стане „кметове на общини, райони и кметства“.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Изключително
коректно – благодаря. Така повелява Изборният кодекс.
Други предложения? – Няма.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Предлагам да приемем
следния проект на решение относно номерацията на решенията на
Централната избирателна комисия:
„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Взетите от ЦИК решения имат единна последователна
номерация с арабски цифри.
2. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове
избори, се номерират като след съответната арабска цифра се
поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения
относно съответния вид избор: ВНС – избори за Велико Народно
събрание; НС – за избори за народни представители; ПВР – за
избори за президент и вицепрезидент на републиката; ЕП – за
избори за членове на Европейския парламент от Република
България; и МИ – за избори за общински съветници, кметове на
общини, райони и кметства.
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3. Когато решенията по т. 2 се отнасят до два или повече
видове избори, съответните съкращения се поставят едно след друго,
като се отделят с наклонена черта.
4. Номерацията на решенията на Централната избирателна
комисия започва с № 1.“
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля ви с така
направените забележки и допълнения да гласуваме Решение № 1.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов; против – няма.
Имаме Решение № 1.
Междувременно да ви направя едно съобщение: господин
Ивайло Ивков не може да присъства на днешното заседание поради
факта, че се намира извън територията на страната.
Получих информация и за госпожа Мария Бойкинова, която
по обективни причини не може да присъства на днешното заседание.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
3. Проект на решение относно печата на Централната
избирателна комисия.
Заповядайте, госпожо Сидерова да докладвате.
РУМЯНА
СТОЕВА-СИДЕРОВА:
Уважаеми
колеги,
предлагам следния проект за решение относно печата на
Централната избирателна комисия.
„На основание чл. 57, ал. 1, т. 8 и чл. 49 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Печатът на Централната избирателна комисия е кръгъл с един
пръстен.
Във вътрешния кръг се помества изображението на герба на
Република България.
Във външния пръстен над герба се изписва „РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ”, а под герба се изписва „ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ”. Двата надписа са отделени с по една
звезда.“
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Колеги, моля за вашите коментари и предложения за
изменения, допълнения?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Едно пояснение. Всъщност
печатът ще има същия вид, какъвто имаше печатът на Централната
избирателна комисия досега, но това според мене не е проблем, тъй
като това е все орган, който формира властите, а и в Изборния
кодекс – в чл. 49, изрично е разписано съдържанието на печата на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Разбира се съм длъжна да информирам Централната
избирателна комисия, че чл. 57, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс касае
утвърждаването на образеца на печата не само на Централната
избирателна комисия, но и на другите избирателни комисии, за
което ние ще излезем допълнително с отделно решение.
Дами и господа, нямаше възражения, предложения за
изменение и допълнение, така че подлагам на гласуване Решение
№ 2 относно печата на Централната избирателна комисия.
Който е съгласен с така предложеното решение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против –
няма.
Имаме Решение № 2.
Дами и господа, преминаваме към следващата точка от
дневния ред:
4. Проект на решение относно избиране на говорители на
Централната избирателна комисия.
Проектът за решение е в документите, които са ни
предоставени. Моля за вашите предложения за определяне на
говорители на Централната избирателна комисия.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми
колеги! Аз ви предлагам да издигнем кандидатурата на господин
Александър Андреев за говорител на Централната избирателна
комисия. Господин Андреев беше избран и беше говорител и на
предишната Централна избирателна комисия. Считам, че неговият
опит няма да е излишен в току-що сформираната комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Насочвам Централната избирателна комисия и към следния
въпрос: отвъд определяне на конкретните имена, да мислим и по
броя на говорителите, които ще определим към днешна дата, като
разбира се, ние винаги бихме могли да определим повече
говорители, когато това се налага от обстоятелствата. Очаквам
вашите предложения.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, аз лично
считам, че е хубаво с оглед новата философия, която беше вложена
във формирането на състава на Централната избирателна комисия,
единият от нашите говорители да бъде от колегите, които са
предложени от неправителствените организации. И, имайки предвид
хората, които са при нас, както и познавайки госпожа Камелия
Нейкова от съвместната ни работа в Централната избирателна
комисия, а също и особено ценното обстоятелство, че тя беше
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експерт при изготвянето на новия Изборен кодекс, предлагам и нея
да определим за говорител. Това е по кадровото предложение.
Що се отнася до броя на говорителите, те могат да бъдат
двама или трима – така както днес прецени Централната
избирателна комисия, в зависимост от това дали ще има и още
предложения, а и с оглед на това да предвидим, че в период, когато
се обявяват изборни резултати, когато се съобщава за работата на
комисията в най-напрегнатите изборни дни, се налага по-голям екип
от хора, от една страна.
И на второ място обаче, трябва да е абсолютно ясно, че
избирането на един член на комисията за говорител, не означава
освобождаването му от всички останали функции. Напротив! Иначе
ще стане: трима ръководство, трима говорители и кой ще работи? –
това в кръга на шегата, но говорителите си работят на общо
основание, пишат, дават си продукция, така че това е малко в повече
като тежест, но считам, че тези двама колеги, които бяха
предложени, могат да се справят. Надявам се, че може да има и
други предложения за колеги, които ще се справят също с тази
функция.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Позволете ми само да изразя и личното си мнение. На мен ми
се струва, че е добре да започнем с трима говорители, ако разбира се
това е и акт на предложение, и акт на съгласие от съответния член на
Централната избирателна комисия.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моето предложение е за двама говорители.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ето има и второ
предложение. Има ли предложение за друг говорител?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, съгласен съм с мотивите
на госпожа Сидерова. Нека да бъдат трима говорителите. Според
мене ще е по-добре. Предлагам да бъде включен и господин
Цветозар Томов като говорител на Централната избирателна
комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Постъпи и трето предложение. Има ли четвърто предложение
за говорител? – Не виждам.
Обръщам се към колегите, чиито имена бяха предложени.
Някой от колегите възразява ли да бъде предложено името му за
говорител? – Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично не възразявам.
Благодаря за доверието, което се гласува. Надявам се, че ще бъдем в
полза с това, което е опитът до момента и съответно да представяме
в най-добрия вид и облик Централната избирателна комисия. Затова
давам съгласието си.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И аз благодаря за доверието. Давам
своето съгласие и действително ще дам максимално от себе си в
полза на работата на Централната избирателна комисия това, което
ми се случи по време на приемането на Изборния кодекс на всички
гласувания в комисията и в залата, да бъде приложено по най-добрия
начин, така че да бъде защитена работата на Централната
избирателна комисия и да стане ясно какво пише в закона.
И в рамките на шегата само ще допълня: и през ум не ми е
минало, че ние няма да пишем, както каза госпожа Сидерова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Нейкова.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също благодаря за предложението.
Какво да ви кажа? – Аз нямам проблем с публичното общуване и с
медиите. Имам проблем с опита в комисията и това е единственото,
което леко ме притеснява. Преценете. Ако смятате, че ще бъда
полезен, ОК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, преди да
подложа на гласуване първо броя на говорителите и след това конкретните
имена, бих искала да изразя становище. Сигурна съм, че всички членове
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на Централната избирателна комисия ще подпомагаме нашите
говорители. Преди брифинг или някаква друга медийна изява ние тук ще
уточним обхвата на онова, което ще бъде предоставено на медиите. А
след участие в брифинг или след медийна изява колегите ще ни
запознават с онова, което са предоставили като информация, както и
журналистическите въпроси, така че и Централната избирателна
комисия да бъде достатъчно добре информирана. И съм убедена, че
и трите кандидатури заслужават да бъдат наши говорители.
Има ли други изказвания? – Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Предвид предложените кандидатури за
говорители оттеглям предложението си за двама души.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, аз исках само да
вметна няколко думи за новите членове в Централната избирателна
комисия. Следва да имате предвид, че говорителят е говорител на
Централната избирателна комисия като един колективен орган и
изразява само и единствено решенията и мнението на комисията,
взети като цяло. Не може да изразява лични мнения, защото той се
явява публична личност в качеството си на говорител на
Централната избирателна комисия. Това е за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря за
информацията. Аз зная, че ние, като членове на Централната
избирателна комисия, сме запознати с този факт, но с този факт в
момента се запознават и гражданите, които наблюдават нашето
заседание.
Дами и господа, подлагам на гласуване предложенията за
говорител на Централната избирателна комисия по реда на
постъпването им.
Първото постъпило предложение е за господин Александър
Андреев.
Който е съгласен господин Александър Андреев да бъде
говорител на Централната избирателна комисия, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
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Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов; против – няма.
Предложението се приема.
Второто предложение е за госпожа Камелия Нейкова.
Който е съгласен госпожа Камелия Нейкова да бъде
говорител на Централната избирателна комисия, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов; против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми дами и господа, подлагам на гласуване
кандидатурата на Цветозар Томов за говорител на Централната
избирателна комисия.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и
Цветозар Томов; против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря ви. Честито на говорителите. Изключително
сериозна отговорност започвате да носите оттук-насетне.
Приехме следното решение относно избиране на говорители
на ЦИК:
„На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
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ИЗБИРА за говорители, които да оповестяват решенията й:
Александър Андреев
Камелия Нейкова
Цветозар Томов“
Решението е с № 3.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
5. Проект на решение относно съобщаване на решенията
на Централната избирателна комисия.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Колеги, предлагам ви
следния проект за решение относно съобщаване на решенията на
ЦИК:
„На основание чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия (ЦИК)
Р Е Ш И:
1. Решенията на Централната избирателна комисия се
обявяват незабавно след приемането им.
2. Обявяването на решенията на Централната избирателна
комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата
на комисията и в бюлетина (електронната емисия) на Българската
телеграфна агенция.
3. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да
текат от второто по ред публикуване.“
Пояснявам, че тази точка се налага, тъй като при наличие на
две публикувания, които са равностойни, обявени от закона, все пак
коректно е срокът да тече от второто публикуване по ред, тъй като
някои граждани, избиратели, политически субекти могат да следят
само нашата страница, други – БТА и за да няма спорове, затова
приемаме този текст.
„4. Централната избирателна комисия изпраща на “Държавен
вестник” решенията, подлежащи на обнародване според Изборния
кодекс, веднага след приемането им.“
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Под незабавното обявяване на решенията на комисията на
интернет страницата ние разбираме: приемането им в заседание,
оформянето в канцеларията, подписването им от председател и
секретар и веднага след това качване на интернет страницата на
Централната избирателна комисия, за което имаме служител със
съответния лиценз и контакти с фирма „Информационно
обслужване“ АД, която обслужва нашата страница.
Може би тук е мястото само да вметна, че със сигурност
имаме страница до 2015 година. Вчера продължихме договора.
Това е проектът за решение, който е предложен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Това е проект за решение, което след това ще бъде
Решение № 4.
Колеги, заповядайте за коментари.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Относно коментара на госпожа
Сидерова. Става въпрос за сроковете, касаещи сроковете за
обжалване. Да кажете от вашия опит каква е максималната разлика
между публикуването на интернет страницата на ЦИК и евентуално
в Бюлетина на Българската телеграфна агенция. Нали това е второто
по ред публикуване или може да се разменят местата?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Може и местата да се
разменят.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Първо да е в БТА, а после на
електронната страница на ЦИК. Каква е максимално разликата?
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Понякога от няколко часа
може да се появи разлика.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Няколко часа, не повече, но
тези 2-3 часа могат да преминат в друго денонощие и могат да
породят спорове относно това дали някой субект е изгубил правото
да атакува дадено решение на ЦИК. Поради тази причина
разсъждавахме в предишната комисия, имаше спорове и затова
приехме този текст.
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Ние винаги изпращаме на съда и двете копия от
обнародването – и на нашата интернет страница с отметката на часа,
и от страницата на БТА с отметката на часа, за да може да се правят
тези преценки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз в този смисъл искам да предложа
лека стилистична редакция на т. 3. На мен лично ми звучи малко
неясно изразът: сроковете започват да текат от второто по ред
публикуване. Според мен е по-добре да се запише, че сроковете
започват да текат, след като излязат и двете публикации.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, това е
юридически запис. Това е коректният юридически запис. Но може
би да бъде в единствено число: срокът за обжалване на решенията, а
не сроковете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чисто граматически е срокът за
обжалване за решенията, защото няма няколко срока за обжалване –
има един.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Въпреки всичко вероятно вие така
изхождате, госпожо Сидерова от практиката, а и другите колеги с
оглед обжалването на решенията, че това би могло да стане в
зависимост от публикуването на две места. Все пак аз си мисля по
този въпрос: Централната избирателна комисия има интернет
страница и ако някой се интересува от това какво се случва в
комисията, защо е необходимо да търси на други места кога е
публикувано едно решение, дали то е публикувано преди друго на
друго място и оттам да изхожда дали би могъл да има възможност да
обжалва решение на комисията. Ако публикуването, макар да бъде
на две, на три или колко места – в конкретния случай са две,
обжалването на решението става след публикуването му на интернет
страницата на комисията, дали не би било по-добре, по-лесно, поправилно, по-лесно проследяемо с оглед едно лице, ако се
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интересува, какви са действията, които може да извърши, след като
това решение бъде прочетено и дали го ползва или не.
В този смисъл си мисля и по този въпрос, който вие сте
изследвали и сте разсъждавали по него в предходните комисии.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че
Централната избирателна комисия има задължение да публикува
своите решения на интернет страницата си, така и в Бюлетина на
Българската телеграфна агенция, считахме и затова приехме проекта
в смисъла, в който го предлага и госпожа Сидерова от предишната
комисия, че би било ограничение на правата на заинтересованите
лица да търсят винаги, единствено и само на интернет страницата
решения, след като законът е предвидил, че те трябва да се
публикуват и в Бюлетина на БТА.
Освен това пак е в защита на интересите на заинтересованите
лица, че срокът започва да тече от по-късното публикуване, защото
никога не бихме могли да потърсим надлежно доказателство откога
заинтересованото лице е уведомено за съответното решение, което
иска да оспори.
От тази гледна точка считам, че специално това решение от
2011 г. не е създало никакви проблеми, не е било и обжалвано пред
Върховния административен съд, а всички участници в изборния
процес са се съобразявали – то им е предоставяло възможност както
за запознаване, така и за спазването на срока за оспорване пред
компетентния съд и от тази гледна точка аз лично считам, че би
следвало да продължи една добра практика от предишния Изборен
кодекс и от предишната Централна избирателна комисия и в този
смисъл подкрепям направеното предложение като проект от госпожа
Сидерова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за това
пояснение на госпожа Солакова.
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Има ли други становища, предложения? Поддържате ли
вашето предложение?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря ви за пояснението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Поддържате ли вашето
предложение за промяна в т. 3 от проекта?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Изясниха се нещата, благодаря ви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, остана
само и единствено редакционната бележка по т. 3: „сроковете“ да се
замени със „срокът“ и съответно „започват да текат“ да се замени
със „започва да тече“.
Подлагам на гласуване този проект на решение. Който го
подкрепя, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14: Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против – няма.
Имаме Решение № 4:
„На основание чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия (ЦИК)
Р Е Ш И:
1. Решенията на Централната избирателна комисия се
обявяват незабавно след приемането им.
2. Обявяването на решенията на Централната избирателна
комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата
на комисията и в бюлетина (електронната емисия) на Българската
телеграфна агенция.
3. Срокът за обжалване на решенията на ЦИК започва да тече
от второто по ред публикуване.
4. Централната избирателна комисия изпраща на „Държавен
вестник“ решенията, подлежащи на обнародване според Изборния
кодекс, веднага след приемането им.“
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Дами и господа, отиваме към следващата точка от дневния
ред:
6. Проект
на
решение
относно
процесуалното
представителство на Централната избирателна комисия пред
Върховния административен съд.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Колеги, по същество ви е
представена
само
една
рамка
относно
процесуалното
представителство на ЦИК пред Върховния административен съд:
„На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:
…
…
…
да я представляват пред Върховния административен съд,
заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално
представителство и защита.“
Обикновено
за
процесуално
представителство
сме
определяли колегите, които са адвокати. Разбира се, който е юрист и
пожелае, също може да представлява Централната избирателна
комисия пред Върховния административен съд. Затова тук няма
написани имена – който изяви желание.
Аз си спомням, че на препитването, което беше в Народното
събрание, господин Ивков изяви желание да осъществява
процесуално представителство, но няма пречка да има и други
колеги. Разбира се, хубаво е да има колеги, предложени от различни
партии и коалиции, които да осъществяват процесуално
представителство, както и колеги с юридическо образование,
предложени от обществените организации.
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Ако възприемем това да са адвокатите, да изпишем имената
на адвокатите и вече който друг юрист иска, също да го включим в
списъка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се
разумно предложението адвокатите да бъдат включени в този
списък. Има ли възражения по тази част от предложението?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, съгласен съм напълно с
предложението на госпожа Сидерова. По-скоро си мисля от гледна
точка на това дали можем да предложим колеги, които в момента не
присъстват на днешното заседание. Разбирам, че има поне двама,
които са адвокати, но в момента отсъстват. Дали е коректно по този
начин да правим предложението?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Всъщност много сте
прав, колега. Струва ми се наистина, че ако искате, по-добре е да
отложим това решение за следващото заседание, когато и тези
колеги ще присъстват.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Няма пречка. Сега сме
направили предложението. Мисля, че първите решения няма да
бъдат атакувани – така се надявам, така че можем да отложим за
следващо заседание, на което ще присъстват колегите. Сега сме
поставили въпроса за разсъждение и всеки може вече да си каже.
Тук имаше изразено разсъждение, че говорителите няма
смисъл да бъдат натоварвани и с тази функция, така че това е
логично. Да отложим точката за следващо заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Съгласни ли сме, обединяваме ли се около това да отложим
тази точка?
Който е съгласен с отлагането, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против –
няма.
Имаме решение.
Колеги, молбата е да помислите и дори онези, които не са
адвокати, но желаят да осъществяват процесуално представителство,
да заявят това.
Госпожо Солакова, при кого да го заявят?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да го заявят при
машинописката, където е и проектът на решението.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Аз нямам нищо против – да
се заяви в ст. 19, която е отсреща. Там е нашият машинописец. Ще
поставим един списък и колегите ще си впишат имената в него, а на
следващо заседание ще вземем решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Преминаваме към последната точка:
7. Разни.
В тази точка трябва да се запознаете с няколко
организационни въпроси. Тъй като на госпожа Солакова ще й се
наложи да излезе за една среща, ще помоля първо тя да представи
информацията.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вие получихте списъка с
разположението на стаите, с броя на работни помещения, в които ще
се настанят колегите, както и списък, в който трябва да се попълнят
личните данни на колегите. Това ще бъде направено, разбира се, във
времето.
Това, което в момента искам да ви предложа, е един проект
на писмо до Националната служба за охрана с оглед на
съществуващото Споразумение между Централната избирателна
комисия и НСО за осигуряване транспортното обслужване на
Централната избирателна комисия.
Съгласно Споразумението, въз основа на такова писмо,
изпратено от ЦИК в рамките на определен срок – тридневен или по
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възможност и по-кратък, НСО осигурява на ЦИК до шест коли за
транспортно обезпечаване.
Предлагам ви следния проект на писмо:
„С Указ № 54 от 20 март 2014 г. на президента на Република
България бяха насрочени избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Във връзка с това и на основание т. 1.2. от Споразумението за
транспортното осигуряване на Централната избирателна комисия за
2014 г., сключено между Централната избирателна комисия и
Националната служба за охрана, молим за нуждите на ЦИК да бъдат
предоставени допълнително 4 (четири) броя автомобили с водачи,
във възможно най-кратък срок, до отпадане на необходимостта за
ЦИК. Статутът на Централната избирателна комисия като
юридическо лице не е променен, както и адресът и банковата сметка.
Приложение: препис-извлечение от протокол № 1 от
21.03.2014 г. на ЦИК“
Предлагам да подложите писмото на гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложения,
допълнения има ли? – Няма.
Който е съгласен с текста на това писмо, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против –
няма.
Имаме решение.
Колеги, позволете ми аз да докладвам нещо.
Редно е вече да започнем и много тежката си работа, която ни
е възложил § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на
Изборния кодекс и разпоредбите относно условията и реда за
образуване на избирателни секции в чужбина и условията, реда и
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организацията на гласуването на българските граждани в чужбина.
Казвам това, защото това са първите срокове, първите стъпки, но
разбира се и всички други ангажименти по Изборния кодекс са
съществени.
Затова ви предлагам следното. Всички ще получите такъв
лист и ви предлагам да помислим за следващото заседание да
създадем работните групи. Днес да помислим кои да са работните
групи, а на следващото заседание вече работните групи да бъдат
готови.
Първа работна група: за изработване на проект на Правилник
за организацията и дейността на Централната избирателна комисия и
структурата и организацията на работа на нейната администрация.
Ангажиментът ни е на основание чл. 48, ал. 3 във връзка с § 13, т. 1
от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс.
Крайният срок, в който ние трябва да изработим своя правилник и да
го обнародваме в „Държавен вестник“, е 55 дни до изборния ден,
което означава, че ние трябва да имаме подготвен проект от
работната група поне 57 дни преди изборния ден, за да може цялата
Централна избирателна комисия да се запознае с това предложение.
Това е важен акт.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, въпрос и
насочване. В предходната Централна избирателна комисия бяхме
оформили работни групи, но всеки който желаеше, се включваше
към всяка, когато прецени. Ще продължи ли тази практика и в
настоящата Централна избирателна комисия, за да са спокойни
всички колеги?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че тук
няма повод за решение. Мисля, че това е една добра практика, която
трябва да продължи. Но сега ние трябва да определим тези работни
групи, които започват да работят и да поемат отговорност, а всеки
член на Централната избирателна комисия по всяко време би могъл
да се включи към работата на една или друга работна група. Ние ще
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определим обаче онези лица, които поемат отговорност да се
включат в тези работни групи и да изработят проект.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Аз разбирам така: ние в
момента трябва да помислим за видовете работни групи, които
трябва да се сформират, а иначе аз съм подготвила проект за
решение, което вече след поименното включване на всеки един, ще
се вземе. Там в т. 2 предлагам, както винаги досега в предишни
комисии е бил именно този отворен характер на работните групи, че
всеки един член на ЦИК при желание може да се включи в работата
на друга работна група, защото част от тези групи ще изчерпят
задълженията си да подготвят решения в определен момент, други
ще работят по време на цялата Централна избирателна комисия,
трети ще са чак в самия процес на изборите. Всеки член на
комисията, разбира се, може да подготви проект за решение, без да е
в някаква група, и да предложи на тази група да го погледне или ако
сме в период, когато нямаме време групите да се събират, направо в
залата, за да се разсъждава от комисията.
Сега става дума за тези видове групи, които ще сформираме.
Някога те бяха 10 на брой, но тук се налага да имаме и някои нови с
оглед новите функции, които ни възложи Изборният кодекс. И става
дума да мислим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека двете решения да ги
вземем утре – и за броя на работните групи, и за членовете, които ще
са в тях. Но онова, което ви предлагам, е да създадем 12 работни
групи на този етап. Разбира се, броят и точните наименования на
постоянните работни групи ще бъдат включени в нашия правилник,
но към днешна дата ние да помислим и утре да формираме
12 работни групи.
Първата работна група е за изработване на проект на
Правилника за организацията и дейността на Централната
избирателна комисия и структурата и организацията на работа на
нейната администрация.
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От втората работна група до десетата да са работните групи,
които са по предходния правилник с известни промени – затова
искам да ги прочета:
Работна група по състава и дейността на районните
избирателни комисии и секционните избирателни комисии, и по
жалбите.
Работна група по регистрация на политически партии,
коалиции от партии и инициативни комитети, кандидати,
наблюдатели и застъпници за участие в избори.
Работна група по методическите указания и принципните
решения.
Работна група по условията и реда за провеждане на
предизборната кампания и организиране и провеждане на
разяснителна кампания.
Работна група по изготвяне и проверка на образците на
изборни книжа, техническите образци на изборни бюлетини и
определяне съвместно с Министерския съвет на условията и реда за
изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и
материали, включително и за съхранението на техническите
устройства за машинно гласуване.
Тук поставям на мислене дали не би трябвало да създадем
една работна група само по отношение на машинното гласуване – аз
бих ви предложила да създадем такава отделна работна група.
Работна група по условията и сроковете за провеждане на
конкурс за компютърна обработка на резултатите от гласуването,
изготвяне на задание и издаване на бюлетин.
Работна
група
по
организационно-техническите
и
финансовите въпроси.
Работна група по изготвяне, поддържане и контрол на
електронните регистри на интернет страницата на Централната
избирателна комисия и електронните заявления през интернет
страницата на ЦИК.
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Работна група по изготвяне, поддържане и контрол на
интернет страницата на ЦИК за организиране и провеждане на
експерименталното машинно гласуване.
Работна група по организация и произвеждане на изборите в
чужбина.
Това са – ще ви бъдат предоставени като предложение.
Молбата ми е за следващото заседание е всеки от вас да помисли
дали това да бъдат работните ни групи, които да се създадат, за да
коригираме евентуално тяхното наименование. И оттам-насетне
всеки един да помисли отговорност в кои работни групи ще поеме и
в кои да се включи.
Сега се обръщам с една огромна молба към членовете на
настоящата Централна избирателна комисия, които осигуряват
приемствеността с дейността на предходната Централна избирателна
комисия. Молбата ми е тези членове на ЦИК да поемат ангажимент
и да се включат в повече от една работна група и да положат усилия,
да помогнат на новите членове, включително и на мен, тъй че
резултатът от работата на тези работни групи да бъде наистина
високо професионална. Предполагам, че сте съгласни с това.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Едно уточнение, ако позволите.
Първо казахте, че предложението е за 12 работни групи, но
има ли изискване за минимален брой членове или от опита, който е
досега? (Реплики.) За да може, като разсъждаваме, да знаем върху
какво разсъждаваме като бройки и т.н.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Върху бройки не
разсъждаваме, а върху работата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, хубаво е повече
от нас да погледнат резултатите от работата на всяка работна група,
да четем внимателно, защото е важно какво излиза като решение, а
винаги има възможност в бързината да се пропусне детайл, да не
бъдем достатъчно прецизни. Затова аз си представям отделно от
работните групи, разбира се, ангажираност на всеки един член на
Централната избирателна комисия с всеки един проект на решение.
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По този въпрос предложения, допълнения? – На този етап
няма.
Имам една молба: да упълномощим секретаря на
Централната избирателна комисия да покани госпожа Силва
Дюкенджиева за хронограмата. Доколкото знам, госпожа
Дюкенджиева е започнала изготвянето при работата на предходната
Централна избирателна комисия на хронограма за предстоящите
избори въз основа на разпоредбите на новия Изборен кодекс. Тоест,
тази работа вече е свършена, подпомогнати сме и затова ми се
струва, че би трябвало да гласуваме едно такова упълномощаване за
осъществяване на контакт.
Някой да има против?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Положила е реално голям труд с
оглед изчисленията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като юрист аз казвам, че
винаги бъркам единия ден и имах проблем с математици за това.
Дами и господа, подлагам на гласуване това предложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против –
няма.
Имаме решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз мисля, че преди при
представянето и на срещата с журналистите го казах, тъй като още
една дейност е започнала от предишната Централна избирателна
комисия: обменът на информация между компетентните органи в
държавите – членки на Европейския съюз във връзка с
организирането и произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент. От тази гледна точка аз предлагам да

33
упълномощим член на Централната избирателна комисия, който да
поеме тези функции. Да го определим като контактна точка и да се
свърже, да изпрати имейл, да уведоми другите компетентни органи,
за да може да получава информацията, да не спира този обмен на
информация и, разбира се, да докладва на заседанията на
Централната избирателна комисия и да предоставя получените
материали.
С оглед на опита, който господин Александър Андреев има,
аз предлагам него да го определим. От предишната Централна
избирателна комисия господин Паскал Бояджийски беше натоварен
и беше упълномощен с тази задача. Сега предлагам тази дейност да
бъде поета от господин Александър Андреев. Съжалявам, че го няма
в залата.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Имаше предварително
уговорена среща и се наложи служебно да излезе. Господин Андреев
беше в групата за контакти. Той владее свободно няколко западни
езика и освен това е работил по тези контакти. Това е контактна
точка за получаване на информацията. Иначе тя се получава на сайта
на ЦИК и информацията е свързана с това кои наши граждани са се
включили в избирателните списъци на други държави – членки на
Европейския съюз, за да могат да бъдат заличени от нашите
избирателни списъци. След което ще дойде период, в който ние ще
изпратим нашата информация за гражданите на другите държави –
членки на Европейския съюз, които са се включили в нашите
избирателни списъци, за да могат да бъдат заличени в избирателните
списъци на държавата по произход.
За тази информация трябва да има определено лице за
контакти, което ще обобщава и предоставя на Централната
избирателна комисия информацията. Тя в момента е събрана в една
папка.
Трябва само да кажа, че в последните няколко дни дойде
огромен поток от информация от различните държави. Ние сме
изпратили всичко за превод и може би преводите вече са дошли и
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информацията ще бъде предоставена вече и на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Считам, че един член за този вид
работа е малко. Трябва да са поне двама по мое мнение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа,
предложение за втори член.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам броя да определим
сега.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, нека да
определим този брой сега и на следващи заседания разчитам да
помислите и да определим още един член.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Няма пречка, но нека на
този етап просто да сменим контактната точка заради това, че
господин Паскал Бояджийски не е член на комисията. Да
актуализираме и на следващ етап ще изпратим съобщение така,
както си е тази връзка по съответните форми и за още едно лице за
контакт. Но съобщенията пристигат на имейла на ЦИК, така че
двамата колеги ще могат да си помагат в работата. Няма пречка.
В интерес на истината информацията от повечето страни е
дошла. Сега вече ще настъпи моментът ние да изпращаме
информация.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Благодаря
за
пояснението, госпожо Сидерова.
Мисля, че се обединяваме около това, че е необходимо сега
да се смени и актуализира точката за контакт, така че моля, който е
съгласен, да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15: Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов; против –
няма.
Имаме решение. Благодаря ви. С това определихме господин
Александър Андреев като точка за контакт.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Колеги, 55-дневният срок
не ни задължава да регистрираме комисии, но в този срок ще влязат
преговорите при областните управители за сформиране съставите на
районните избирателни комисии, т.е. ще се провеждат
консултациите пред областните управители. Поради това аз съм си
позволила да изработя два проекта. Единият от които е озаглавен:
Относно провеждане на консултациите при областните управители
за определяне съставите на РИК. На мен ми се струва, че такова
решение ние трябва да приемем, за да могат да работят областните
управители и съответно партиите и коалициите да си проведат
преговорите, за да може в крайна сметка при нас да пристигнат
възможно повече споразумения, за да ни е лесна работата при
назначаване на комисиите. Иначе ще изпаднем в дълги спорове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Безкрайно си права.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: И второто е: Решение по
повод образуване на избирателните секции. Ще си позволя да го
внеса.
Една молба относно тази информация, която ни подадоха от
ръководството: да я попълним за нашите контакти, включително и
имейлите, за да може да ви бъдат изпратени тези решения засега на
тези имейли. А можем и да ги размножим. Не казвам, че това е което
трябва да бъде задължително, но това е базата, върху която да
разсъждаваме и утре да си приемем в окончателен вид решението.
Имам такова предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Колеги, госпожа Сидерова просто е свършила една част от
работата и ни е подготвила основата. Това, което аз щях да предложа
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е именно тези сериозни – защото това са доста сериозни решения, да
ги имаме предварително, да организираме – за което аз поемам
ангажимент – да ги имаме предварително, за да можем да ги
разгледаме и да направим своите забележки и допълнения, тъй че
тези две точки да влезнат в дневния ред за следващото ни заседание.
И тук въпросът, който отправям, е: за мнозинството от
членовете кога е по-удобно да се свика следващото заседание? –
Утре или в неделя? И с какъв начален час? – 10 или 10,30 ч.?
Моля за вашето становище като междувременно се обръщам
с молба към членовете на предходната ЦИК, които са членове и на
тази Централна избирателна комисия, за дежурни в неделя във
връзка с балотажа.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Ако ще заседаваме в неделя,
нямаме нужда от дежурни. Цялата комисия ще е тук на
разположение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е един от вариантите.
Аз затова поставям въпроса заседанието дали да бъде в събота или в
неделя.
РУМЯНА СТОЕВА-СИДЕРОВА: Дежурството по принцип е
на телефон. Ние имаме дежурни и от администрацията. Но ние, ако
работим, също ще трябва да преценим кои хора от администрацията
трябва да са тук, тъй като ще са ни необходими. Защото част от
хората, които изпълняват определени длъжности, няма да са ни
необходими за събота и неделя, но други ще са нужни за
обезпечаване на работата на комисията.
Нека не забравяме, че ни предстои и изготвянето на изборните
книжа. Тоест, към утрешния ден или към неделя ние трябва да
започнем работата по тях. Ние сме започнали подготовката в
предишната работна група. Една част от книжата са предоставени от
госпожа Мария Мусорлиева – те са свързани с избирателните
списъци. Останалата част, която не е изчерпателна, съм се постарала
да подготвя. Това са някъде около 90 книги и при госпожа
Мусорлиева има 14.
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Имайте предвид, че всичко това трябва да мине през очи,
осъзнато през текстовете на новия Изборен кодекс, за да можем да
ги публикуваме. И макар че в кодекса пише „утвърждава“, всъщност
ние изработваме тези книжа. Там има нова концепция за
протоколите на секционните и общинските избирателни комисии, но
те са по-към края.
Поради това нека да помислим как ще си разпределим
работата. Можем утре да не работим, но ако в неделя трябва да
започнем работа, на педал е меко казано.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Да, това са и моите съображения. Ако утре имаме заседание,
то започваме тази същинска работа от утре. Ако в неделя имаме
заседание, то тогава не е необходимо да се излъчват дежурни, тъй
като цялата комисия ще е тук, но губим един ден.
От друга страна, всички вие имате и своите предварителни
ангажименти. Сега има и хора, които пътуват, които трябва да се
освобождават от своите ангажименти. Затова поставям този въпрос:
събота или неделя и в какъв начален час? (Реплики.)
Дами и господа, до приключване на изборите и обявяване на
изборния резултат, ми се струва, че ние ще работим седем дни в
седмицата и не при 8-часов работен ден, а доста по-дълъг. Работата е
сериозна. (Реплики.)
Постъпиха две предложения заседанието да бъде в неделя, за
да има един ден толеранс, психически да се подготвим.
Колеги, съгласни ли сте заседанието да бъде в неделя с
начален час 10,30 ч.?
Дами и господа, аз ви предлагам през седмицата заседанията
ни да започват в 10,00 ч., а когато трябва да работим в събота и
неделя, да започваме от 10,30 ч.
Ще свикам следващото заседание в неделя от 10,30 ч.
Насрочвам го в момента, а предварително ще ви информирам за
дневния ред и ще ви предоставя тези проекти на документи.
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Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Сега като говорим, че ще получаваме
информацията по мейли, ние в този списък нямаме графа мейли,
така че може би ще трябва отново да го пуснем и да си напишем
имейлите.
Колеги, с това официално нашето заседание приключи. Моля
да изключим интернет и директното видеоизлъчване.
Следващото заседание на комисията е на 23 март 2014 г.,
неделя, от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 14,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Цвета Минева

