ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 21
На 16 април 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад на работната група 1.7. по условията и реда за
провеждане на предизборната кампания и организиране и
провеждане на разяснителната кампания.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Проект на решение относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република България,
издигнати от коалиция „Коалиция за България” за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Проект на решение относно секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Проект на решене относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република България,
издигната от партия „Синьо единство” за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 25 май
2014 г.
Докладва: Росица Матева
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5. Проект на решение относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република България,
издигнати от коалиция „АБВ – Алтернатива за българско
възраждане” за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Докладва: Росица Матева
6. Проект на решение относно промяна в състава на ОИКПлевен, област Плевен.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Проект на решене относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република България,
издигнати от партия „Българска национално-патриотична партия” за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
8. Разни.
Допълнителни точки, включени в дневния ред:
9. Проект за решение относно определяне на вида, цвета и
размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните
книжа и материали, както и размера на кутиите, в които ще бъдат
поставени отрязъците от бюлетините.
Докладва: Йорданка Ганчева
10. Проект за решение за регистрация на инициативен
комитет на независим кандидат Румяна Винсенте за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
11. Писмо от РИК – Добрич във връзка с публикуваните от
нас списъци на избирателните секции и гласоподавателите в тях.
Докладва: Румяна Сидерова
12. Организационен въпрос, който е свързан с обявяване на
избирателните списъци в община Ивайловград и е свързан с наше
Решение № 164.
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Докладва: Румяна Сидерова
13. Проект на решение относно техническите изисквания за
експерименталното машинно гласуване.
Докладва: Ерхан Чаушев
14. Проект на решение за изменение и допълнение на наше
Решение № 43 от 2 април 2014 г.
Докладва: Росица Матева
15. Проект на решение относно промяна в ОИК-Варна.
Докладва: Севинч Солакова
16. Поправка на очевидна техническа грешка в Решение
№ 90-ЕП от 7 април 2014 г. за регистрация на политическа партия
„ГЕРБ”.
Докладва: Севинч Солакова
17. Поправка на техническа грешка в наше Решение № 75-ЕП
относно ОИК-Сливен.
Докладва: Ивайло Ивков
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита
Иванова Златарева, Мария Веселинова Мусорлиева, Севинч
Солакова, Александър Андреев Андреев, Камелия Стоянова
Нейкова, Цветозар Томов Томов, Владимир Георгиев Пенев, Георги
Славчев Баханов, Емануил Христов Христов, Ерхан Юксел Чаушев,
Ивайло Кирилов Ивков, Иванка Атанасова Грозева, Йорданка
Цвяткова Ганчева, Мария Христова Бойкинова, Росица Борисова
Матева, Румен Лилянов Цачев, Румяна Кирилова Сидерова, Таня
Анчева Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи.
Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, добър ден. В
залата присъстваме 14 члена на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум и откривам днешното заседание на
ЦИК.
Дневният ред ви е раздаден, ако имате някакви предложения
за неговото допълване или промяна, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,

уважаеми колеги, предлагам в дневния ред да бъде включен проект
за решение относно определяне на вида, цвета и размера на торбите,
в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали,
както и размера на кутиите, в които ще бъдат поставени отрязъците
от бюлетините. И в случай, че успея, искам да се включи и още един
проект за решение за регистрация на кандидатска листа на
инициативен комитет на независим кандидат Румяна Винсенте.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля Ви, госпожо председател, тъй
като нанасям корекциите, около които се обединихме в работната
група, Ви моля да ме изтеглите най-накрая, за да можем да ги
нанесем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. Заповядайте,
колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз имам предложение в дневния ред да
бъде включено решение на жалба от 14-и, която ви докладвах вчера.
Жалбата е срещу Решение № 12 от РИК – Враца. Чакахме
оригиналът, за съжаление той не пристигна, а аз съм готова с
проекта и ви предлагам да го включим в дневния ред.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Грозева. Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам да докладвам едно писмо от
РИК-Добрич във връзка с публикуваните от нас списъци на
избирателните секции и гласоподавателите в тях, две преписки,
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които са ни предоставени. И искам да поставя организационен
въпрос, който е свързан с обявяване на избирателните списъци в
община Ивайловград и е свързан с наше Решение № 164. Ако
кажете, може в началото на заседанието, може и после, тъй като се
касае за действия, които трябва да бъдат предприети. Или по-скоро
ще докладвам какво съм предприела, съгласувано с колегата
Андреев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Сидерова. Сега има думата колегата Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: По-късно да се разгледа проект на
решение относно техническите изисквания за експерименталното
машинно гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колега
Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам в дневния ред да
бъде включен проект на решение за изменение и допълнение на
наше Решение № 43 от 2 април 2014 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Нейкова. Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам в дневния ред да
включим и точка промяна в ОИК-Варна. Втората точка е поправка
на очевидна техническа грешка в Решение № 90-ЕП от 7 април 2014
г. за регистрация на политическа партия „ГЕРБ”. Видно от самото
решение в „относно” и във фактическата част, при описание на
фактическата обстановка и мотивите е употребено словосъчетанието
„политическа партия”, а в диспозитива е „партия „ГЕРБ”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Току що ми съобщиха от РИК – Сливен
Росица Василева Тодорова, заместник-председателят, че е сбъркано
ЕГН-то й, а вече е издадено удостоверение. Предлагам да направим
поправка на техническа грешка в Решение № 75-ЕП, изготвено от
мен. При всички положения сме я подмладили с 8 години.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.
И колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз предлагам, тъй като ми е разпределено и
за доклад, предложения на Обществения съвет за защита на
електронната проверка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. Не
виждам други предложения.
Който е съгласен с така представения ви проект за дневен ред
заедно с направените допълнения, моля да гласува.
Ще помоля да брои колегата Мусорлиева.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанев), няма против. Извън залата са: Александър
Андреев, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева
и Ерхан Чаушев.
Колеги, 30-минутна почивка за довършване на проектите,
вече знаем дневния ред. Благодаря.
(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, присъстват
11 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, продължаваме днешното заседание по така
приетия дневен ред.
Колега Мусорлиева, имате ли готовност за доклад?
Заповядайте, имате думата.
Точка 1: Доклад на работната група 1.7. по условията и
реда за провеждане на предизборната кампания и организиране
и провеждане на разяснителната кампания.
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Уважаеми колеги, с огромно
задоволство ви съобщавам, че се обединихме около всичко
предложено в работната група 1.7. Това, което ще поднесем на
вашето внимание, е качено като задание, защото работната ни група
се обедини около следното: по написаното от мен задание
изчистихме първите две обширни теми, които предлагаме. Ние ги
предлагаме сега да приемем заданието като най-общи теми.
Единственото, което ще ни остане, но то е фактически за нас и за
потенциалните участници, да им напишем конкретно тези общи
теми какво да съдържат. Но затова членовете, които се заеха да
работят, а това е наистина творческа работа да си го представиш
какво трябва да включва, да им дадеш задание. Бяха необходими 1-2
дена и то сега, когато се предполага, че все пак някаква празничност
ще има и възможност за творчество.
Обединихме се около това, че първият конкурс ще бъде така
подреден с предложените дати, както сме ги предложили, че
фактически ще се отварят пликовете на 29-и сутринта и горе-долу в
края на месеца ще има готовност за излъчване на първите клипове.
Но работната група беше категорична, че ще трябва да има и втори
конкурс, вече за темите по-нататък. Затова ви моля да на първо
място да прегледате заданието, в по-късен момент от днешното
заседание да го гласуваме.
И другото, което имам да ви съобщя, е, че нищо повече няма
днес да гласуваме от работната група, защото след като имаме
готови клипове по конкурс, тогава ще дадем нашите предложения,
оферти, до търговските медии и това от какво се нуждаем, от какъв
вид излъчване на направените след конкурса клипове. Благодаря.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Благодаря
за
изчерпателния доклад. Колеги, надявам се, че ще прегледаме
материала и в един по-късен момент вече ще имаме готовност да
одобрим заданието, така че тази точка остава в дневния ред за
запознаване.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:
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Колегата Нейкова има като говорител ангажимент, затова ще
помоля първо тя да ни докладва.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви изменение и
допълнение на наше Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. относно
регистрацията на наблюдатели. С проекта ви предлагам да допълним
нашето Решение № 40, че списъкът с имената на наблюдателите да
се представя освен на хартиен носител и в електронен вид на
технически носител, тъй като в принципното ни решение нямаме
такъв текст, а с оглед големия брой лица, които трябва да се
регистрират и да им се издадат удостоверения е добре да ги имаме и
на технически носител.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Нейкова. Колеги, имате ли някакви коментари. Аз само искам да
поставя въпроса не защото юридически не е ясно, но все пак трябва
да се чуе в залата, това решение има ли обратна сила или е за в
бъдеще. Защото на мен ми се струва, че тези, които вече са подали
искане, ние тъй или иначе сме ги регистрирали.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На вече регистрираните ние сме си
постановили решенията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това уточнение,
който е съгласен с така предложения ни проект на решение, моля да
гласува. Колеги, прекратявам гласуването, моля за допълнително
уточнение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Първо искам да ви информирам, колеги, че
има само 23 души от едното от сдруженията, т.е. те са много малко.
Но това ще важи и за тези, които са регистрирани вече, при
следващи списъци, които дойдат, да бъдат в електронен вид.
Но аз имам един въпрос. Хартиеният носител един екземпляр
ли ще бъде или два. Досега винаги сме го искали в два екземпляра.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това изискване има ли го в Изборния
кодекс?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма го.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние досега винаги сме били на принципа,

че след като няма такова изискване в закона, не правим такова
допълнително изискване. Освен това не са чак толкова много
наблюдателите.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако имаме информацията в
електронен вид, би могла да се направи и справка дали едно лице не
се дублира в няколко списъка. Така или иначе, доколкото знам
такава проверка ще се извършва. А ако е само на хартиен носител
означава да се ангажира и много ресурс за набиране на тези данни. И
доколкото знам, практиката на ЦИК, запознах се с предходни
решения от изборите, които са произведени в последните две, три
години, е имало изискване да се представи в два хартиени
екземпляра и задължително на технически носител. Аз смятам, че и
самите наблюдатели в много случаи си ги представят сами. Тези,
които сме регистрирали до момента, една част от тях си носеха
технически носител, без да им сме им го искали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги,
получиха се доуточнения. Има ли други въпроси? Не виждам.
Който е съгласен с така представения ни проект на решение,
моля да гласува. Като моля колегата Пенев да брои.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанев), против – 1 (Йорданка Ганчева). Извън залата са:
Александър Андреев, Цветозар Томов, Мария Мусорлиева, Мария
Бойкинова и Маргарита Златарева.
Приема се Решение № 174-ЕП.
Продължаваме с точка втора, колега Сидерова, заповядайте.
Проект на решение относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република
България, издигнати от коалиция „Коалиция за България” за
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участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 4 от
регистъра на кандидатите е постъпило предложение от Коалиция за
България с дата 14.04.2014 г. за регистрация на кандидатска листа за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България в състав: Сергей Дмитриевич Станишев,
Илиана Малинова Йотова, Георги Георгиев Пирински, Петър
Атанасов Корумбашев, Достена Христова Лаверн, Светлина
Луканова Йолчева, Евгени Захариев Кирилов, Александър
Тихомиров Симов, Андрей Лазаров Пантев, Ия Тодорова ПетковаГурбалова, Пламен Димитров Чернев, Стоян Ташков Ташков,
Наталия Стоянова
Стоянова-Петрова, Катя Колева Келевска,
Момчил Стефанов Неков, Николай Свиленов Джагаров, Николай
Асенов Кишев.
Към предложението са приложени всички изискуеми книжа,
за да може да бъде извършена проверката, както и да бъде
регистриран всеки един от кандидатите, а именно декларация по чл.
365, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс за всички кандидати, 17 на брой;
декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК, 17 на брой, за всеки един от
кандидатите; заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК, също за всеки
един от кандидатите, 17 броя. Заявленията и декларациите са
подписани саморъчно от кандидатите и отговарят на образците за
изборни книжа, утвърдени от Централната избирателна комисия.
Извършена е проверка от ГД „ГРАО” за това дали
кандидатите отговарят на изискванията на Изборния кодекс
съгласно наше Решение 133-ЕП от 09.04.2014 г. От проверката е
установено, че лицата, посочени в представените списъци – понеже
тук са изброени две партии, затова е в множествено число, отговарят на условията на цитираното решение, както и на
изискванията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс, изискванията за
наличие на пасивно избирателно право на кандидатът за член на
Европейския парламент, български гражданин, поради което и на
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основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс ви предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме за кандидати за членове на Европейския парламент от
Република България:
Сергей Дмитриевич Станишев
Илияна Малинова Йотова
Георги Георгиев Пирински
Петър Атанасов Курумбашев
Достена Христова Лаверн
Светлина Луканова Йолчева
Евгени Захариев Кирилов
Александър Тихомиров Симов
Андрей Лазаров Пантев
Ия Тодорова Петкова-Гурбалова
Пламен Димитров Чернев
Стоян Ташков Ташков
Наталия Стоянова Стоянова-Петрова
Катя Колева Келевска
Момчил Стефанов Неков
Николай Филев Джагаров
Николай Асенов Тишев
издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от
обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, имате възможност да направите предложения за изменение и
допълнения. Виждам, че няма възражения.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против - няма. Извън залата са: Александър Андреев,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Маргарита
Златарева, Мария Мусорлиева.
Приема се Решение № 175-ЕП.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
Проект на решение относно секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът, за който
ви предлагам да довършим разглеждането и да го приемем е във
вътрешната мрежа. Нанесени са всички предложения, включително
има и три допълнения, които ще ви посоча. Първо, в т. 1 на
решението съм написала кои лица имат право да гласуват с
подвижна избирателна кутия. Това е част от законовия текст. В т. 1
няма някакви изменения, освен предложената в зала редакция, която
съм възприела изцяло – „Секция за гласуване с подвижна
избирателна кутия се образува на територията на всяко населено
място не по-късно от 4 май 2014 г. (20 дни преди изборния ден), ако
има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение 19 от
изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят избирателното си право с изборно
помещение, но желаят да гласуват и постоянният им адрес,
съответно настоящият им адрес (в случаите, когато са подали
заявление за включване в списъка по настоящ адрес не по-късно от
10 май 2014 г.) е на територията на съответното населено място.”
Мисля, че така текстът постигна целта си. И съм отчела редакцията и
предложението на колегата Солакова да уточним, че настоящият
адрес е само в определени случаи, а не винаги като възможност да
гласуваш с такава избирателна секция.
Другата добавка и промяна, която е извършена, това е в
сегашна т. 4, която по-рано беше с номер 3. Първият абзац си остава
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така, както е. След него и преди втория абзац на тогавашната точка
съм включила два нови абзаца, с които определяме възможността на
кметовете свободно да определят броя на секциите, които ще бъдат
обслужвани с подвижна избирателна кутия. Текстът звучи така:
„Кметът на общината определя броя на секциите, обслужени с
подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на
територията на съответната община, така че да се създаде
възможност да гласуват всички лица, заявили желание да гласуват с
подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за
гласуване с подвижна избирателна кутия. Една секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на
повече от едно населено място. Заповедта се оповестява публично и
на видно място в сградата на общината и се публикува на сайта на
общината”. Този текст също беше продиктуван от предложение в
залата, както и от разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс,
която казва, че избирателните секции се образуват от кметовете на
общини. Тази разпоредба се прилага и в случаите на гласуване с
подвижна избирателна кутия. Секцията трябва да бъде образувана от
кмета на общината.
Останалите текстове до последната точка от решението са
така, както са записани. По тях нямаше предложения. В последната
точка има добавен нов абзац, който е станал първи абзац: „На
територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с
подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на
общината”. Това пояснение макар че по принцип съвпада с
разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, този текст според
мен е абсолютно необходим имайки предвид практиката на
кметовете на общини в градове с районно деление да прехвърлят
своите правомощия на районните кметове. Смисълът да повторим
това правомощие е разкрит в следващия абзац, според който:
„Когато на територията на някой от административните райони на
градовете с районно деление има открита секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия, в нейния избирателен списък могат да
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бъдат включени и избиратели от съседен, граничещ с него
административен район, ако в неговата територия не е открита
такава секция, който е в рамките на същия район (изборен) със
заповед на кмета на общината”. За да можем да дадем възможност в
градовете с районно деление, ако на територията на един район няма
достатъчно гласоподаватели за една самостоятелна избирателна
секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, но все пак има
такива избиратели, които не могат да излязат от дома си и да
гласуват в изборно помещение и са изявили това желание, те да
бъдат включени в списъците на избирателната секция, която е
образувана в съседния район. Тук обсъждахме, че става дума за
образуване на такива секции в рамките на един иначе многомандатен
при избори за народни представители район. Тоест, в рамките на
територията, която се обслужва от 23-та РИК, отделно 24-та и
отделно 25-та РИК. Защото се получава несправедливост в малки
населени места се образуват такива секции и се обслужват такива
граждани, а за един по-голям град заради районирането такава
възможност не се създава. Затова сме предвидили този текст.
Това са, колеги, добавките, които се получиха в решението
след вчерашния дебат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Сидерова.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В първото изречение се повтаря думата
„които” и става тавтология. Вижте първото изречение: „които
упражняват правото си на глас”, „които са с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражняват правото си на глас”. Може би
е по-добре да стане така: „Избиратели с трайни увреждания,
непозволяващи да упражнят правото си на глас”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто е по-правилно, защото
акцентира, че увреждането трябва да е такова, което не позволява.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други мнения, забележки,
предложения, колеги?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Заповедта на кмета касае
включването в избирателния списък, доколкото регистърът на
населението е по райони и кметът на района, на чиято територия е
открита секция, която ще се обслужва с подвижна избирателна
кутия, няма да има основание да извади избирателен корпус от друг
район и да го присъедини в този избирателен списък. А принципно
органът по чл. 23, ал. 1, на първо място е кметът на общината.
Именно затова съм го мислила и съм го предложила в този вариант.
Докато секцията вече е образувана, не се налага нова заповед
на кмета на района. Секцията вече е образувана, но списъкът за да
може да се образува в този вид и да има основание тези лица да се
появят, трябва да разпореди кметът на общината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме това
уточнение.
Който е съгласен с така предложения ни проект за решение,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са:
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Мария
Мусорлиева и Мария Бойкинова.
Приема се Решение № 176-ЕП.
„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89,
ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат
избирателите, които са с трайни увреждания, не позволяващи им да
упражнят правото си на глас в изборно помещение.
2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се
образува на територията на всяко населено място не по-късно от 4
май 2014 г (20 дни преди изборния ден) ако има подадени не по-
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малко от 10 заявления (Приложение № 19 от изборните книжа) от
лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват
и постоянния им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите когато
са подали заявление за включване в списък по настоящ адрес не покъсно от 10 май 2014 г.) е на територията на съответното населено
място.
3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна
избирателна кутия (Приложение № 19 от изборните книжа) се
подават до кмета на общината/района/кметството/кметският
наместник, като към тях се прилага копие от документи от
ТЕЛК/НЕЛК.
4. Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на
изискванията на ИК, кметът на общината не по-късно от 5 май
2014 г. издава заповед за образуване на секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час)
консултации за състава на СИК, която ще обслужва подвижната
избирателна кутия, не по-късно от 6 май 2014 г. (18 дни преди
изборния ден).
Кметът на общината определя броя на секциите, обслужвани с
подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на
територията на съответната община, така че да се създаде
възможност да гласуват всички лица, заявили желание да гласуват с
подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци
за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може
да обхваща територията на повече от едно населено място.
Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата
на общината, и се публикува на сайта на общината.
5. Предложението на кмета за състав на СИК, която ще
обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не покъсно от 9 май 2014 г. (15 дни преди изборния ден).
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Районната избирателна комисия назначава СИК, която ще
обслужва подвижната избирателна кутия не по-късно от 14 май
(10 дни преди изборния ден)..
Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща
на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в
Решение № 97-ЕП от 11 април 2014 г. т. 22. Назначаването се
извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите
при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.
6. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна
избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни
увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно
помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в
срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 19 от
изборните
книжа)
до
кмета
на
общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 19
май 2014 г. (5 дни преди изборния ден) и се включва в избирателния
списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.
7. Избирателят по чл. 37, ал. 1 от ИК може да бъде вписан в
списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното
място по настоящия си адрес, ако в срока до 10 май 2014 г. (14 дни
преди изборния ден) е подал заявление и е бил включен в списъка по
настоящия си адрес.
8. Когато на територията на една община има няколко
населени места, отделна секция за гласуване с подвижна
избирателна кутия се създава за всяко едно от населените места, ако
има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на
територията на това населено място или с настоящ адрес в случаите,
когато са включени в избирателен списък по настоящ адрес.
9. Когато на територията на общината има повече от едно
населено място и са подадени повече от 10 заявления, но
недостатъчно за образуване на ПСИК, за всяко едно от населените
места се създава една обща ПСИК за територията на общината.
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10. На територията на градовете с районно деление секциите
за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед
на кмета на общината.
Когато на територията на някой от административните райони
на градовете с районно деление има открита секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия, в нейния избирателен списък могат да
бъдат включени и избиратели от съседен (граничещ с него)
административен район (ако на неговата територия не е открита
такава секция) който е в рамките на същия район (изборен район)
със заповед на кмета на общината.”
Точка пета от дневния ред е:
Проект на решение относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република
България, издигнати от коалиция „АБВ – Алтернатива за
българско възраждане” за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май
2014 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви проекта за решение:
„Постъпило е предложение от коалиция „АБВ –
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“, подписано от
Румен Йорданов Петков в качеството му на пълномощник на
председателя и представляващ коалицията Георги Седефчов
Първанов, заведено под № 2 на 11 април 2014 г. в регистъра на
кандидатите за членове на Европейския парламент от Република
България, за регистрация на кандидатите Ивайло Георгиев Калфин,
Михо Димитров Михов, Константин Василев Проданов, Нина
Найденова Найденова, Росица Йорданова Янакиева-Костадинова,
Андрей Иванов Андреев, Драгош Богданов Методиев, Ивета
Георгиева Станкова-Пенкова, Миглена Петрова ТемелковаБакалова, Георги Александров Вълчев, Минко Велчев Ангелов,
Ангел Стоянов Ризов, Ивайло Валентинов Русчев, Цветан Методиев
Антов, Апостол Методиев Апостолов, Николай Георгиев Томов,
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Георги Светломиров Петров.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите –
17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите –
17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите –
17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № ЕП-04-03-38 от
15.04.2014 г. от ГД „ГРАО“ в МРР за извършена проверка на
кандидатската листа на коалиция „АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ със заключение, че проверката е
установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията
на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г.
на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за
регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от
Република България, издигнати с кандидатска листа на „АБВ –
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България“ на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския
парламент от Република България:
1.
2.
3.
4.

Ивайло Георгиев Калфин
Михо Димитров Михов
Константин Василев Проданов
Нина Найденова Найденова
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5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
6. Андрей Иванов Андреев
7. Драгош Богданов Методиев
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова
10. Георги Александров Вълчев
11. Минко Велчев Ангелов
12. Ангел Стоянов Ризов
13. Ивайло Валентинов Русчев
14. Цветан Методиев Антов
15. Апостол Методиев Апостолов
16. Николай Георгиев Томов
17. Георги Светломиров Петров
издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция „АБВ –
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“.
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, аз мисля, че аналогично с
проблема за регистрация на партиите тук последното изречение, че
може решението да се обжалва пред Върховния административен съд
също не е вярно, защото намирам текст, в който след като сме
регистрирали, няма никой, който да обжалва. А чл. 366, ал. 2 казва,
че решението на ЦИК за обявяване на недействителност на
регистрацията се обжалва. Тоест, някакъв вид отказ се обжалва, но
не и положителното решение. Така че мисля, че практиката, която
имаме до този момент, трябва да продължи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Златарева. Други мнения, становища? Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз си мисля, че като казваме
„регистрира кандидатите за членове” дали не е по-правилно да
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пишем „регистрира кандидатска листа”, ако е необходимо да кажем
колко са членовете, ако не, долу ги изброяваме, „за членове на
Европейския парламент от Република България”.
РОСИЦА МАТЕВА: Всъщност текстът на решението го
съставихме няколко човека, за да бъде еднакъв за всички
кандидатски листи, които регистрираме днес. В този смисъл, ако
вземем някакво решение за корекции в обстоятелствената част, а и в
диспозитива, трябва да го отразим навсякъде.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако приемем, че това не е
нарушение на закона, аз си оттеглям предложението. Просто го
подложих на обсъждане.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Относно предложението на колегата
Златарева искам да кажа, тя знае, че аз повдигнах въпроса и бях
поддръжник на тази теза, обаче вчера разбрах, че всъщност днес на
съдебно заседание пред Върховния административен съд е допусната
жалба да се гледа, въпреки че сме регистрирали една коалиция и
партия трето лице е обжалвала. Не е прекратено производството, а е
даден ход. Поради което може би трябва да остане този текст с оглед
спецификата на Изборния кодекс. Макар че знаете, че аз изцяло
поддържах това и дори аз повдигнат въпроса в залата. Но с оглед
практиката на Върховния административен съд, която вече е налице,
т.е. те ни дадоха отговор, че съществува хипотеза, при която дори да
се регистрира, може да се обжалва.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: След обсъжданията тук аз се
справих с някои среди от ВАС и те казаха, че абсолютно константна
практика от миналата година е, а и в унисон с правото е, че
положителни решения за регистрирана партия не се обжалват. И това
било постоянна практика на Четвърто отделение. Дори нямало спор.
РОСИЦА МАТЕВА: Миналия път аз също подкрепих колегата
Златарева, че не трябва да пишем, че подлежи на обжалване, но аз
тогава изразих и становището, че въпреки съществуването или не на
този запис в нашето решение, всяко наше решение подлежи на
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обжалване по реда на чл. 58 и затова смятам, че дали го пишем или
не няма никакво значение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Очевидно ще гласуваме и
по това предложение конкретно.
Колега Цачев, заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Точка 2 за удостоверенията, изречението
накрая е незавършено, колега Матева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И едно общо предложение, което ще
гласуваме да бъде и в предишното решение, ако го приемем. Като
изброяваме кандидатите отдолу да пишем „издигнати и подредени в
кандидатска листа от…” Защото и без това подредбата е право на
кандидатите, които излизат. Така ще изпълним всички текстове на
закона. Тоест, частта от изречението на диспозитива, която е след
името на последния кандидат, да стане „издигнати и подредени в
кандидатска листа от…” и следва наименованието от съответното
решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, какво остана
предложението? „Регистрира кандидати за членове”, изброяват се и
след това се пише „издигнати и подредени в кандидатска листа от…”
И понеже това е едно принципно предложение, което да се включи
във всички текстове на нашите решения, аз в момента го подлагам на
гласуване. След това ще подложа на гласуване и другото.
Който е съгласен с този текст, който да влезе във всички
решения, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са: Камелия
Нейкова и Цветозар Томов.
Предложението се приема.
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Колеги, още един принципен въпрос беше поставен от
колегата Златарева – да бъде премахнато изречението „Решението
може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез
Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването
му”.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Емануил Христов,
Румен Цачев, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова), против – 10 (Румяна
Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария
Мусорлиева, Таня Цанева и Ивайло Ивков).
Предложението не се приема, т.е. текстът остава.
Който е съгласен с така предложения текст на решението
заедно с отразените корекции, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са: Цветозар
Томов и Камелия Нейкова.
Приема се Решение № 177-ЕП.
Връщаме се на точка четвърта от дневния ред:
Проект на решене относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република
България, издигната от партия „Синьо единство” за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, чета ви проекта за решение:
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„Постъпило е предложение от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“,
подписано от Христо Христов Панчугов в качеството му на
председател и представляващ партията, заведено под № 1 на
11 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на
Европейския парламент от Република България, за регистрация на
кандидатите: Надежда Николова Нейнски, Бойко Христов
Станкушев, Ергин Мюмюн Емин, Моньо Христов Христов,
Маргарита Василева Бойчева, Мирослав Георгиев Стефанов,
Костадин Георгиев Шанков, Айрин Алик Ибрямова, Николай
Любчев Драгомиров, Калина Йорданова Прокопиева, Атанас
Константинов Чепъков, Живко Иванов Иванов, Васил Милчев
Папазов, Сюлейман Хюсеин Ени, Любомир Свиленов Стефанов,
Бранимир Бранимиров Фиданов, Емил Йорданов Йорданов.
Кандидатите са предложени с трите имена, ЕГН и постоянен
адрес.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите –
17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите –
17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите –
17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № ЕП-04-03-38 от
15.04.2014 г. от ГД „ГРАО“ в МРР за извършена проверка на
кандидатската листа на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ със
заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в
листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от
Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за
регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от
Република България, издигнати с кандидатска листа на партия
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„СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България“ на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския
парламент от Република България:
1.Надежда Николова Нейнски
2.Бойко Христов Станкушев
3.Ергин Мюмюн Емин
4.Моньо Христов Христов
5.Маргарита Василева Бойчева
6.Мирослав Георгиев Стефанов
7.Костадин Георгиев Шанков
8.Айрин Алик Ибрямова
9.Николай Любчев Драгомиров
10.Калина Йорданова Прокопиева
11.Атанас Константинов Чепъков
12.Живко Иванов Иванов
13.Васил Милчев Папазов
14.Сюлейман Хюсеин Ени
15.Любомир Свиленов Стефанов
16.Бранимир Бранимиров Фиданов
17.Емил Йорданов Йорданов

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „СИНЬО
ЕДИНСТВО“.
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Златарева.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз не държа толкова непременно

моето да стане, но когато обсъждахме първия път дали този текст да
остане, за което аз нямам никакво съмнение, срещнах Константин
Пенчев и една негова заместничка, бивши съдии от ВАС. Знаете, че
Константин Пенчев е бил 100 години съдия. Поставих казуса, той
каза: разбира се, няма спор, че положително решение за регистрация
не подлежи на обжалване и то регистрация на ЦИК. Не знам защо
мислите обратното. С нищо не искам да навредя, искам чистота на
правото.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за подробното
обяснение на отрицателен вот.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мислим обратното заради Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2011 г. Иначе е неясно решението
по тълкувателно Решение 10 в тази връзка, но за съжаление е така.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, сега
сме в рамките на конкретен проект на решение, представен ни от
колегата Матева.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Искам само да ви кажа, че за партиите
приехме, че не подлежи на обжалване регистрацията, а за листите
подлежи и някак си си противоречим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Втори отрицателен вот.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не си противоречим, тогава аз самия
гласувах за това и повдигнах въпроса. Но обяснявам, че има нова
практика на Върховния административен съд и то от днес, в която е
допусната жалбата на партия срещу регистрацията на коалиция.
Така че ние сме длъжни да се съобразим с най-прясната практика на
Върховния административен съд. И това променя моето гласуване
днес. Просто очевидно не сме били прави преди. Аз бях убеден, че
сме прави. Но Върховният административен съд е допуснал по
делото на колегата Пенев да разглежда жалба на трето лице, не
участващо в това производство, срещу регистрацията на една
партия. Това променя моя вот сега.

27
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков,
затова че обяснихте промяната си на вота.
Колега Матева, имате проект на решение за „Синьо единство”.
Който е съгласен с проекта на решение за регистрация на
кандидатската листа на „Синьо единство”, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против - няма. Извън залата са: Камелия Нейкова, Ерхан
Чаушев, Цветозар Томов.
Приема се Решение № 178-ЕП.
Заповядайте, колега Ивков, продължаваме с точка
седемнадесета:
Поправка на техническа грешка в наше Решение № 75-ЕП
от 04.04.2014 г. за назначаване на РИК в 21-и район Сливенски за
изборите за членове на Европейски парламент.
ИВАЙЛО ИВКОВ: „На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка
с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 75-ЕП
от 4 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесет и първи район – Сливенски, за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.,
както следва: ЕГН на Росица Василева Тодорова – зам.-председател
на РИК в Двадесет и първи район – Сливенски, вместо посоченото в
предишното решение да се чете….
Да се анулира издаденото удостоверение на Росица Василева
Тодорова и да се издаде ново с вярното ЕГН.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, видяхте, чухте
проекта на решение, имате ли някакви предложения? Не виждам.
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Който е съгласен с така предложения ни проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън
залата са: Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова и
Цветозар Томов.
Приема се Решение № 179-ЕП.
Продължаваме с колегата Ганчева и точка девета:
Проект за решение относно определяне на вида, цвета и
размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните
книжа и материали, както и размера на кутиите, в които ще
бъдат поставени отрязъците от бюлетините.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Този проект на решение беше
обсъждан многократно в нашата работна група с ръководител
госпожа Солакова, съответно е съгласуван и с Министерския съвет.
В тази връзка има разменена кореспонденция и последният мейл от
госпожа Веска Янева, който ви докладвам за сведение, е с вх. № ЕП03-29 от 15.04.2014 г., в който е изразено съгласие с така
определените размери, като единствено е предложено и ние изцяло
сме го инкорпорирали в проекта за решение, да няма фиксиран
размер на кутиите, а да има от – до.
Проектът за решение, който ви предлагам, е:
„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 287,
ал. 1, т. 7 и чл. 265, ал. 4, изречение последно от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Торбите, в които се поставят за съхранение изборните
книжа и материали при произвеждане на изборите за членове на
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Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.,
трябва да притежават следните характеристики:
- цвят – бял;
- вид – тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна
полиетиленова торба;
- товароподемност – минимум 25 кг;
- размери 60/90 см. с възможни отклонения ±10 см.
2. Кутиите, в които се поставят откъснатите отрязъци с
номерата от бюлетините при гласуването с хартиени бюлетини при
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България, трябва да притежават следните
характеристики:
- непрозрачни, картонени от велпапе с размери, както следва:
 дължина от 30 до 45 см;
 ширина от 25 до 45 см;
 височина от 25 до 45 см.
Кутиите трябва да бъдат с капак с прорез. Прорезът на капака
да е с размери, позволяващи свободното поставяне на отрязъците с
номерата от бюлетините, с размери 10 см/0,5 см с възможни
отклонения ± 3 мм.”
Съответно ви предлагам, в случай че бъде приет така
представения ви проект аз решение, да бъде изпратен с
придружително писмо до главния секретар на Министерския съвет,
като текстът на писмото е съвсем кратък:
„Приложено изпращаме ви копие от Решение еди си кое
относно предмета на решението.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
предложения, допълнения? Не виждам.
Колеги, след така подробно изписаното решение от работната
група, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против - няма. Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар
Томов и Ивайло Ивков.
Приема се Решение № 180-ЕП.
Следва точка седма от дневния ред:
Проект на решене относно регистрация на кандидатска
листа за членове на Европейския парламент от Република
България, издигнати от партия „Българска националнопатриотична партия” за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25 май
2014 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Постъпило е предложение от партия
„БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА
ПАРТИЯ“,
подписано от Петър Станиславов Манолов в качеството му на
представляващ партията, заведено под № 5 на 14 април 2014 г. в
регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от
Република България, за регистрация на кандидатите Петър
Станиславов Манолов, постоянен адрес и ЕГН; Димитър Илиев
Бецов, постоянен адрес и ЕГН; Костадин Недев Господинов,
постоянен адрес и ЕГН; Красимир Стойнов Василев, постоянен
адрес и ЕГН.
Към заявлението са приложени следните документи:
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите – 4 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите –
4 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите –
4 бр.
По преписката е представено писмо изх. № 92-00-155 от
15.04.2014 г. от ГД „ГРАО“ в МРР за извършена проверка на
кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ със заключение, че проверката е
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установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията
на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г.
на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за
регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от
Република България, издигнати с кандидатска листа на партия
„БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България“ на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския
парламент от Република България:
1. Петър Станиславов Манолов
2. Димитър Илиев Бецов
3. Костадин Недев Господинов
4. Красимир Стойнов Василев
издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“.
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други предложения,
допълнения по така представения ни проект на решение? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
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Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма. Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Мария
Мусорлиева и Ивайло Ивков.
Приема се Решение № 181-ЕП.
Следващата е точка шеста от дневния ред:
Проект на решение относно промяна в състава на ОИКПлевен, област Плевен.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Чета ви проекта за решение:
„Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-3/15.04.2014 г. от
Владислав Николов – областен ръководител на ПП „ГЕРБ“, за
промяна в състава на ОИК – Плевен, област Плевен. Предлага се на
мястото на Румен Лилянов Цачев – председател на ОИК, да бъде
назначен Ярослав Николов Димитров, досегашен член на ОИК, и на
мястото на Ярослав Николов Димитров да бъде назначен за член на
ОИК Йордан Христов Грижов. Към предложението са приложени:
заявление от Румен Лилянов Цачев за освобождаването му като
председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от
дипломата за завършено висше образование и копие от личната
карта на Йордан Христов Грижов, пълномощни – 2 бр.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Плевен, Румен
Лилянов Цачев, и анулира издаденото му удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Плевен, Ярослав
Николов Димитров, досегашен член, и анулира издаденото му
удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Плевен, Йордан Христов
Грижов,.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Ганчева. Колеги, имате ли предложения за допълнения? Нямате.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън
залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Мария
Мусорлиева и Ивайло Ивков.
Приема се Решение № 182-ПВРМИ.
Колега Грозева, заповядайте, имате думата.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз и вчера ви
докладвах, имам готовност с решение по жалба от група общински
съветници от община Козлодуй. Изчаквахме, защото сме получили
само по електронен път жалбата от лицата. Вчера разговарях с
председателя на РИК – Враца и днес постъпи предполагам по куриер
пратка от РИК – Враца, обаче вместо исканата жалба срещу
неговото решение в оригинал той ни е изпратил първата жалба,
която ние сме върнали с резолюция на председателката.
Ако прецените, бих могла да ви докладвам жалбата. Ако
прецените обаче мисля, че утре изтича срокът и мога да изчакам да
дойде жалбата. Ако до тогава не дойде, ще гледаме проекта.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нека с едно протоколно решение да
гласуваме да върнем по куриер документите по преписката, тъй като
това е оригиналното решение, което ние сме изпратили
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първоначално, жалбата по-точно, по която са взели въпросното
решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да гласуваме
така предложеното протоколно решение. Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Таня Цанева), против - няма. Извън залата са: Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Йорданка
Ганчева и Ивайло Ивков.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Чаушев, да докладвате точка
тринадесета от дневния ред:
Проект на решение относно техническите изисквания за
експерименталното машинно гласуване.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, знаете, че експерименталното
машинно гласуване е новост в този Изборен кодекс и ние трябва да
осигурим своевременното осъществяване на това експериментално
гласуване и да дадем шанс да отпушим процеса за организиране на
въпросните обществени поръчки, които се произвеждат чрез
Министерския съвет.
Какви технически правила са нашите изисквания съгласно
закона? Това е чл. 263, ал. 3, според която Централната избирателна
комисия трябва да даде основните технически изисквания за
функционирането на машините и техния софтуер по отношение на
провеждането на това експериментално машинно гласуване. Тези
технически изисквания са обсъждани с представители на групата,
която се занимава с това експериментално машинно гласуване.
Моето предложение е да ги разгледате и да ги приемем днес, за да
дадем възможност да се подготви съответната документация за
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провеждането на конкурса и на това експериментално машинно
гласуване. Правилата са разглеждани и от технически специалист по
този тип машини, които са дали параметрите, въз основа на които да
се осигури провеждането на това експериментално машинно
гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Чаушев. Колеги, имате ли коментари, предложения?
РОСИЦА МАТЕВА: Не трябва ли там, където се предвижда в
т. 1.3., че принтерът за отпечатване на разписка трябва да е с ролкова
хартия и да има възможност за отрязване на разписките, за да бъде
предвидено, че трябва хартията да е толкова, че да покрива в една
секция възможните избиратели, които ще гласуват?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, имахме предвид това нещо,
но в крайна сметка го оставихме, тъй като този, който няма
възможност да осигури за хиляда, трябва да осигури възможност за
смяна на хартията по елементарен начин. Иначе можем да направим
така, че една хубава техника заради това да бъде недопустима.
Взехме решение да не ограничаваме прекалено много, още повече
надали ще имаме по хиляда души да гласуват на едно място. Но не
това е причината. Изискването, който не осигурява достатъчно
хартия за достатъчен брой копия да може да направи така, че да бъде
подменена хартията от председателя, т.е. да се използва друга ролка.
Това, което ни показаха колеги, злоупотребяваха с две неща.
Особено последните бяха направили толкова малък шрифта, че
просто не можеше да се чете. Аз съм с три диоптъра и въпреки това
ми беше трудно да прочета буквите. Затова смятам, че това не е найважното в момента поне за експеримента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други
мнения, въпроси? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение и
технически спецификации към него, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са: Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Владимир Пенев и
Йорданка Ганчева.
Приема се Решение № 183-ЕП.
„На основание чл. 213, ал. 3 от ИК и § 10, ал. 1 от ПЗР на
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Определя технически изисквания към апаратната и програмна
част на електронната система за експериментално машинно
гласуване, съгласно приложението.”
„Приложение към
Решение № 183-ЕП от
16.04.2014 г.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТНАТА И
ПРОГРАМНА ЧАСТ НА
ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
Общи изисквания към апаратната и програмна част на
електронната система за експериментално машинно гласуване:
- Да бъдат лесни за транспортиране;
- Да бъдат лесни за употреба при гласуване. Потребителският
интерфейс да не изисква специални компютърни умения и да е
проектиран за леснота на употребата (по подобие на
потребителският интерфейс на банкоматите);
- Да бъдат лесни за употреба при стартиране и приключване
на изборния ден - с максимално опростен потребителски интерфейс
и улеснени процедури за работа на членовете на СИК.
1. Компоненти на машината за гласуване
Машината за гласуване трябва да се състои от:
1.1. Сензорен екран с размер минимум 11" или по голям,
препоръчително 17" – за да позволи удобно разполагане на всички
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елементи, съдържащи се на хартиената бюлетина, без да се сбива
текстът. Екранът да разполага с достатъчно място за визуализиране
на полетата за избор на избраната партия или коалиция, с цел
предотвратяване на възможност за грешка при трепване на пръста.
Сензорният екран да е с портретна ориентация, с цел спазване на
изискването за идентичност на хартиената бюлетина и бюлетината
на терминала за машинно гласуване.
1.2. Компютърен модул;
1.3.Принтер за отпечатване на разписка за подадения вот
(електронна бюлетина):
- Принтерът трябва да работи с ролкова хартия и да има
възможност за автоматично отрязване на разписките;
- Използваната ролкова хартия трябва да е непрозрачна;
- Принтерът трябва да има предвиден механизъм за сигурност
при зареждането на хартия - защитен с ключ или еквивалентен
механизъм.
1.4. Резервно токозахранване (UPS) - предназначено да
осигури работата на машината при кратковременно прекъсване на
електрическото захранване, както и да предотврати евентуална
загуба на данни в случаите на токов удар.
2. Компонентите на машината трябва да бъдат комплектувани
по един от следните начини:
- Като монолитен блок, разположен в специално проектиран
корпус;
- Аранжирани в чекмедже, което е част от обособена „будка”
за гласуване, с монтирани защитни стени за гарантиране на тайната
на вота;
- Компютърна конфигурация от отделни компоненти,
свързани с кабели (не е препоръчително поради големия брой кабели
за свързване, затруднения при монтажа в СИК и възможностите за
подключване на нежелани устройства). При предлагане на този тип
конфигурация кандидатът трябва да представи процедура за
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действия при нерегламентирани разкачвания на кабелите и/или
подключване на нежелани външни устройства.
3. Характеристики на компонентите на машината за
гласуване:
3.1. Сензорният екран трябва да е ориентиран под 90 градуса
спрямо пръста на избирателя. Екранът трябва да е произведен по
модерна технология, която не изисква процедура по калибриране на
сензорния панел. Недопустимо е предлагане на сензорен екран, при
който разлика в калибрирането може да доведе до неволно избиране
на съседна в бюлетината партия или коалиция.
3.2. Компютърният модул трябва да разполага с
препоръчителни оперативна памет и процесор в зависимост от
избраната операционна система:
- Windows XP или Windows Embedded- процесор с тактова
честота минимум 800MHZ и оперативна памет минимум 2GB;
- Windows 7/8 - процесор с тактова честота минимум 1.2GHz
и оперативна памет минимум 4GB;
- Linux - процесор с тактова честота минимум 500MHz и
оперативна памет минимум 1GB.
3.3. Принтерът трябва да работи с ролкова хартия с
достатъчна дължина за отпечатване на минимум 450 разписки за
гласуване.
- Използваният шрифт трябва да е с достатъчна големина за
отчетливо отпечатване на вота върху разписката.
- В разписката да се предвиди евентуално място за бар код
или други контроли, изисквани от предложения „процес за
последващ контрол на преброяването по хартиена следа”.
- Бързината на разпечатване трябва да е достатъчна за
отпечатване на разписка за гласуване за не повече от 5 секунди.
4. Функционалност на машините за гласуване:
- Всички подадени гласове трябва да се съхраняват цифрово
подписани и криптирани;
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- Гласовете трябва да се съхраняват на два отделни
физически носителя на памет (върху
носителя, на който е
инсталирана операционната система и допълнително копие на втори
носител);
- Машината трябва да поддържа журнал на гласовете (Log),
съдържащ информация за всеки един акт на гласуване. Самият лог
може да бъде криптиран или не, но информацията за отделните
подадени гласове задължително трябва да бъде криптирана.
- Машината трябва да поддържа системен журнал (Log),
съдържащ информация за всички настъпили събития: стартиране на
изборния ден, приключване на изборния ден, евентуални
прекъсвания в работата на машината поради липса на електрическо
захранване, евентуални повреди и неправилно функциониране на
части от машината и др.
5. Дизайн на бюлетината на екрана и процедура за избор:
5.1. Бюлетината на екрана трябва да изглежда по идентичен
начин както хартиената бюлетина (законово изискване);
- Големината на квадратите и лентите да предоставят
достатъчно място за комфортен избор със сензорен екран;
- Лентите и квадратите да са разположени по сходен начин в
ляво - както на хартиената бюлетина;
- Да се използват еднакви шрифтове и еднакво графично
оформление на бюлетините за всички политически партии и
коалиции - за да се избегнат протести, че не са коректно представени
в електронната бюлетина.
- Метод за скролване при дълга бюлетина – нежелателно е
използването на „touch scroll” поради опасност от неволно избиране
на грешна партия или коалиция. Препоръчително е скролването да
се извършва с два големи, ясно видими и обозначени бутона (по
подобие на познатия на гражданите инерфейс на банкоматите);
5.2. Електронната бюлетината трябва да дава възможност да
се гласува с „празна бюлетина”, т.е. без да се прави избор.
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5.3. При гласуване, след извършване на избора за партия или
коалиция, както и при преференциалното гласуване, на екрана
трябва да се визуализира съобщение за потвърждение на направения
избор. Съобщението за потвърждение трябва да съдържа името на
избраната партия или коалиция, изобразено с голям шрифт, и под
него в случаите, когато е избрана преференция, да се визуализира
името на избрания кандидат.
Избирателят трябва да има възможност за:
- потвърждаване на избора, след което да се разпечата
разписката;
- отказване на избора и връщане в предишното меню за
корекция на избора.
Процедурата за избор трябва да е съобразена с описаната в
т. 7 „процедура за активиране на машината за един глас”, т.е. да не
се дава възможност на избирателя да гласува повече от веднъж.
6. Изисквания при преференциално гласуване:
Електронната бюлетина трябва да съдържа поредните номера
на преференциалните кандидати, разположени в кръгли полета за
избор в горния десен ъгъл на бюлетината. Изборът на
преференциален кандидат не трябва да е задължителен.
В машината трябва да има списък с предварително въведени
имена на преференциалните кандидати за всяка политическа партия
и коалиция. Тези имена не се визуализират в самата бюлетина, но
след избор на преференция трябва да се изписват на екрана за
потвърждение на избора и да бъдат отпечатвани на контролната
разписка.
7. Процедура за активиране на машината за един глас
Активирането на машината за единично гласуване трябва да
се извършва след проверка на личната карта на избирателя по някой
от следните начини:
- С бутон, натискан от член на СИК за активиране на един
глас;
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- С раздавани на избирателите смарт-карти, които се връщат
при членовете на СИК след гласуване;
- С раздавани на избирателите бар кодове или QR кодове за
единична употреба, които не се връщат при членовете на СИК;
- С магнитни карти, които се връщат при членовете на СИК
след гласуване. Използването на магнитни карти не е
препоръчително, поради изключително лесната възможност за
копиране на магнитните карти, както и поради възможността за
тяхното лесно размагнетизиране с подръчни средства.
8. Процедура по гарантиране анонимността на вота при
събирането на разписките от гласуването
Допустими са следните два варианта за събиране на
разписките:
- Разписката от гласуването попада в ръцете на избирателя;
- Разписката от гласуването остава в машината и не попада в
ръцете на избирателя – избирателят я вижда отпечатана и
потвърждава, след което разписката автоматично бива отрязана и
пада в кутията.
Независимо кой от двата варианта ще се използва,
предлаганата процедура трябва да осигури гаранции за спазване на
анонимност на вота при изпълнение на действията по събиране на
разписките от гласуването.
Кандидатът трябва да представи описание на процедура за
отпечатване и събиране на разписките от електронното гласуване
според предлаганото решение. В случай, че разписката попада в
ръцете на избирателя, трябва да се опише процедурата за сгъване на
разписката преди поставяне в кутията или друг начин, гарантиращ
анонимността на вота.
9. Мерки и процедури за гарантиране на тайната на вота:
9.1.Машината трябва да гарантира пълна анонимност на
подадения вот. Кандидатът трябва да представи описание на
предвидените в предлаганото решение мерки за постигане на тази
цел.
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9.2. Трябва да бъде предотвратена възможността за
разкриване на вота чрез анализ на електронните log-ове:
- чрез засичане на гласовете като последователност;
- чрез засичане на гласовете по време на подаването им.
Кандидатът да предложи процедура за предотвратяване на
възможността за разкриване на вота чрез анализ на електронните
log-ове, като тази процедура трябва да предотврати разкриване на
вота, включително при евентуално "отваряне" (декриптиране) на logовете за одит.
10. Допълнителни процедури за сигурност:
- Машината да не стартира процедура за гласуване, без да са
включени и двете памети - основна и резервна;
- Да не се допуска принтиране на разписката с вота преди
извършване на изрична проверка от машината, че вотът е вече
съхранен успешно и на двете памети.
- Да се предвиди процедура за защита на операционната
система от неоторизиран достъп и нежелани модификации в
случаите, когато паметта, съдържаща операционната система, се
съхранява в СИК преди изборния ден. В случаите, когато кандидатът
предлага използване на криптографска защита на операционната
система, той следва да представи описание на предлаганата
технология за криптографска защита, включително описание къде е
разположен кода за декриптиране, как се активира декриптирането и
как се предотвратяват възможностите за модификация на самият код
за декриптиране.
11. Кандидатите следва да предоставят детайлно описание на
процедурите за:
- Подаване на един глас;
- Активиране на машината за електронно гласуване при
започване на изборния ден;
- Деактивиране на машината за електронно гласуване при
приключване на изборния ден и отпечатване на протокол с
резултатите от машинното гласуване.
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12. Кандидатите следва да предложат:
12.1. Метод за предотвратяване на манипулирането на
машинния вот от един избирател по време на тайния вот;
12.2. Метод за предотвратяване на манипулирането на
машинния вот от договорили се предварително двама или повече
избиратели, включително да се предвиди защита на вота от
отключване на машината от избирател, който не прави избор, и
последващо двойно гласуване от следващ избирател;
12.3. Метод за предотвратяване на манипулирането на
машинния вот от страна на членовете на секционната избирателната
комисия;
12.4. Метод за последващ контрол на преброяването на
гласовете по хартиена следа (с машинна или ръчна обработка на
разписките).
13. Кандидатите следва да се предвидят провеждане на
следните обучения:
- На членове на СИК за стартиране и приключване на
изборния ден;
- На членове на СИК за активиране на машините за един вот;
- На членове на РИК и ЦИК за обработка на протоколите от
машинното гласуване;
14. Кандидатите следва да осигурят телефонна линия за
въпроси по отношение на експерименталното машинно гласуване
през изборния ден, както и свои представители за техническа
поддръжка в районите, определени за експериментално машинно
гласуване.
15. Кандидатите следва да притежават сертификати ISO
9000/ISO 27000.”
Колега Сидерова, заповядайте Вие със следващия доклад –
точка тринадесета от дневния ред:
Писмо от РИК – Добрич във връзка с публикуваните от
нас списъци на избирателните секции и гласоподавателите в тях
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпределено ми е едно писмо с вх.
№ ЕП-15-48 от 15.04.2014 г., пристигнало по имейла от РИК Добрич,
с което ни сигнализират, че има проблем в публикуваните данни на
нашия сайт относно избирателите в определени избирателни секции
на територията на район Добрич. Към това писмо е приложен
списък, в който са посочени тези секции, в които според тях неточно
са отразени данните за избирателите. Аз ви предлагам този доклад да
бъде насочен към работната група, която се занимава с
визуализацията на сайта и обявяване на списъка, за да може да бъде
прегледан. А другото, което можем да направим, е да поискаме от
колегите да се снабдят с официален документ от община Добрич, от
общините на територията на 8-и район Добрич, от които да е видно
какви са точните числа на избирателите в проблемните секции, така
да се каже, там където според тях няма точна информация на нашия
сайт, за да можем ние да си направим поправката, ако нямаме при
нас достатъчно данни по вече изпратена ни информация от ГД
„ГРАО”. Но това трябва да направи работната група, която се
занимава с визуализацията. Мисля, че тя вече направи няколко
такива поправки.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз поемам отговорността да се свържа с
колегите, за да видим къде е точно проблема, но първо да проверим в
какво се състои той.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други колеги желаят ли
да вземат отношение по този въпрос?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Във връзка с това писмо получих
запитване от кмета на град Брезник, който също беше констатирал
такива неточности и аз си позволих да му кажа, че следва да
направят официална справка и да ни я изпратят, за да може да
коригираме неточности, ако има такива на нашия сайт.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля ви сега да
преминем към един съществен въпрос, който от няколко дни е
сериозен за нас – организационните въпроси, свързани със списъците
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в Ивайловград, като ще дам думата отново на госпожа Сидерова и
след това за коментар на колегите.
Точка дванадесета от дневния ред:
Организационен въпрос, който е свързан с обявяване на
избирателните списъци в община Ивайловград и е свързан с
наше Решение № 164.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, знаете, че във
вчерашния ден приехме Решение № 164, с което е оставена без
уважение жалбата на кмета на Ивайловград срещу Решение № 3 и
Решение № 5 на РИК Хасково, с което частично е отменена нейна
заповед в частта, в която не са образувани секции, изброени в
жалбата и в решението на РИК села и разпоредено с решението да
бъдат образувани секции в тези 5 населени места. Това са отделни
населени места с население над 30 души.
Кметът на Ивайловград е обжалвал нашето решение и обаче е
преценила, че действат разпоредбите на Административния кодекс,
предполагам, защото от вчера вечер е разпоредила всички списъци
на секциите по начина, по който тя ги е образувала, да бъдат
раздадени на кметовете на кметства и кметски наместници, за да
бъдат закачени на съответните секции, включително и на тези села, в
които са закрити избирателните секции.
Получи се сигнал за това на нашия имейл адрес. Самата
преписка с жалбата на кмета на община Ивайловград е изпратена
във Върховния административен съд и делото е насрочено за утре в
10 часа, като едновременно с това за 3 часа след обяд има насрочени
консултации на територията на Ивайловград за формиране на
секционните избирателни комисии.
Докладвам ви това за две неща. Първото, аз считам, че докато
не се произнесе Върховният административен съд заповедта на
кмета в обжалваната част не влиза в сила и не може да бъде
изпълнявана. И второ, ако в утрешния ден Върховният
административен съд потвърди нашето Решение № 164, за което в
мен няма съмнение, но все пак решава съдът и това ще разберем
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след произнасянето му, на свиканите консултации в 15 часа следва
да бъдат определени съставите на секционни избирателни комисии и
за тези 5 секции. За което след постановяване на решение на
Върховния административен съд, което се постановява незабавно
след разглеждане на делото, ние следва да уведомим районната
избирателна комисия и кмета на община Ивайловград, а нашият
представител във Върховния административен съд да помоли
произнасянето да стане във възможно най-кратък срок.
Според мен списъците на тези секции, по отношение на които
не е влязло в сила решението, следва да бъдат свалени. Аз нямам
нищо против, приемам предложението да напишем писмо до кмета
на Ивайловград, че не следва да обявява списъците за спорните
секции докато не се произнесе Върховният административен съд.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има предложен
проект за писмо с изложеното съдържание. Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата
са: Камелия Нейков, Цветозар Томов, Маргарита Златарева,
Йорданка Ганчева.
Приема се това решение и ще помоля колегата Сидерова да
изпише писмо с този текст.
Сега се връщаме на точка първа от дневния ред.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имахте възможност да се
запознаете със заданието. Моля ви поне протоколно да го гласуваме,
защото трябва да се качи съобщение. Съобщението, което ще трябва
да качим след като се приеме заданието с протоколно решение, ще
бъде в следния смисъл:
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„Във връзка с информационно-разяснителна кампания на
ЦИК от 23 до 24 април 2014 г. ще имате възможност да се снабдите с
конкурсна документация и заданието за изработване на аудиовизуални произведения, видеоклипове. Конкурсната документация
можете да получите от ЦИК на площад…… от 10 до 17 часа.”
Но моля ви, да ги погледнете, пак казвам, че теми едно и две
са общите. Най-късно до 22 април ще уточним подтемите в едно и
две. Но всичко останало от самата процедура няколко пъти сме я
проигравали, мисля, че е изключително коректна. Допускат се
фирми, еднолични търговци, включително дружества по ЗЗД, обаче
със съответните документи, подписват декларации, че не дължат към
държавата. Нека протоколно да го гласуваме, за да знам, че поне
имаме датите и сроковете, които да спазваме, а фактически
спечелилият по тази процедура ще се знае на 29-и и ще има два дена
за изработване на бързия клип, през това време ще текат нашите.
Всичко е точно във връзка с информационно-разяснителната
кампания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз днес видях работата на
работната група. Колеги, можете да погледнете заданието и ако
имате финално някакви предложения, имате думата.
Колеги, който е съгласен с протоколно решение да приемем
този проект на задание, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Йорданка Ганчева.
Приема се.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля сега да
гласуваме проекта на съобщение, представен от колегата
Мусурлиева.

48
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Йорданка Ганчева.
Следва точка петнадесета от дневния ред:
Проект на решение за промяна в ОИК-Варна.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Постъпило е предложение по
електронната поща с вх. № МИ-15-21 от 15.04.2014 г. от Иван
Николаев Портних – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Варна,
за промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна. На 16 април
2014 г. в Централната избирателна комисия документите са
получени и по пощата. Предлага се на мястото на Йорданка
Цвяткова Ганчева – член на ОИК, да бъде назначен Николай
Стоянов Малев. Към предложението са приложени: молба от
Йорданка Цвяткова Ганчева за освобождаването й като член на
ОИК – Варна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата
за завършено висше образование и копие от личната карта на
Николай Стоянов Малев.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Варна, Йорданка
Цвяткова Ганчева и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, Николай Стоянов
Малев.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от обявяването.”
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Документите са постъпили сканирани по електронната поща,
днес са пристигнали и по пощата и са заведени с № МИ-15-21 от
15.04.2014 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
предложения, коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са: Румяна
Сидерова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Мария Мусорлиева и
Йорданка Ганчева.
Приема се Решение № 184-ПВРМИ.
Колега Сидерова, продължете с точка шестнадесета:
Проект на решение за поправка на техническа грешка в
решението за регистрация на политическа партия „Герб”.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като това е първият
номер, регистриран както във входящия регистър, така мисля и с
решение на Централната избирателна комисия, предполагам, че по
тази причина в решението е било възприето както в Изборния кодекс
„партия „Герб”. По същия начин е издаденото удостоверение. Но с
оглед на това, че на останалите партии в решението за регистрация,
както и в удостоверението е „политическа партия”, затова ви
предлагам с решение за поправка на техническа грешка, пак по
аналогия с другите, макар че може да бъде възприето точно като
поправка на очевидна фактическа грешка. Защото в мотивите на
решението е посочено „политическа партия”, а само в диспозитива е
„партия” „Герб”. Затова ви предлагам да гласуваме този текст на
проект на решение:
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„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 90-ЕП
от 7 април 2014 г. за регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г., като в диспозитива на
решението „партия „ГЕРБ“ да се чете „политическа партия „ГЕРБ“ и
анулира издаденото удостоверение.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други
мнения, предложения, коментари.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против - няма. Извън
залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов,
Мария Мусорлиева.
Приема се Решение № 185-ЕП.
Продължаваме по дневния ред. Моля колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз няма да докладвам, а искам да помоля
всеки един от колегите да погледне в нашата вътрешна поща, защото
ние сега няма да решим този въпрос, а просто да помислим по тези
предложения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за краткия
изчерпателен доклад, колега Цанева.
Заповядайте, колега Ганчева, да докладвате по точка десет:
Проект за решение за регистрация на инициативен
комитет на независим кандидат Румяна Винсенти за участие в
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изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: „Постъпило е предложение от
Божидар Стефанов Чеков, представляващ Инициативен комитет,
регистриран с Решение № 95-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК,
заведено под № 6 на 14 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за
членове на Европейския парламент от Република България. Със
същото се предлага на ЦИК да регистрира за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България като
независим кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти със
съответното ЕГН и постоянен адрес.
Към заявлението са приложени следните документи:
- заявление по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата – 1 бр.;
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидата – 1 бр.;
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата – 1 бр.
От протокол от 15 април 2014 г. с вх. № ЕП-04-37 от
15.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРР за извършена проверка
на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия
кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, се установява
спазването на разпоредбата на чл. 369 от ИК за наличие на
необходимите 2500 избиратели, подкрепящи кандидатурата на
Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти.
Налице са изискванията на чл. 365 и 367 от Изборния кодекс
и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на
независимия кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти,
предложен от Инициативен комитет, за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 25 май
2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
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1. РЕГИСТРИРА Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти като
независим кандидат за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, издигната от
Инициативен комитет.
2. На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, заповядайте.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Поддържам тезата, че това
решение не подлежи на обжалване. Това, с което ни хвърли в
оркестъра госпожа Сидерова, че Решение № 4 на Конституционния
съд от 2012 г. касае дали може избор за европейски парламент да се
обжалва пред Конституционния съд, да се оспорва пред
Конституционния съд. Нищо общо няма. Навън тя ми призна, че не е
вярно, че е съгласна. Просто поддържам това, колеги, помислете по
въпроса, защото сервираме изключително много решения със
съдържание, което в тази част правно не са верни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбирам Вашето
предложение като предложение за прегласуване в тази му част.
Както и преди, когато за първи път прегласувахме, Вие настояхте да
бъдем в същия състав при прегласуването, ще го подложа отделно
на прегласуване когато сме в същия състав.
Сега по принцип, колеги, ви моля да гласуваме проекта на
решение за регистрация на независимия кандидат.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня
Цанева), против - няма. Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица
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Матева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Мария Мусорлиева и
Севинч Солакова.
Приема се Решение № 186-ЕП.
И точка разни.
Давам думата на колегата Пенев за съобщение, след това и аз
ще направя някои съобщения. Помислете и дали вие имате други
доклади.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, искам да докладвам 4 решения
на Върховния административен съд по 4 различни дела, по 4 жалби,
които ни бяха докладвани в предходните дни.
По жалбата на политическа партия „Националдемократична
партия” срещу решение на Централната избирателна комисия № 149ЕП от 11.04.2014 г. за заличаване регистрацията на тази партия е
образувано административно дело 52-58 от 2014 г., заседание по
което се проведе днес след обед. С Решение 53-68 от 16.04.214 г.
жалбата е отхвърлена като неоснователна, а решението ни е
потвърдено като правилно и законосъобразно.
Следващата жалба е на „Националистическа партия на
България”. Тя е срещу Решение № 125-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК,
с което е регистрирана коалиция „Националистически партии на
България”. Въз основа на жалбата е образувано административно
дело 51-36 от 2014 г. С протоколно определение е проведено
днешното заседание на 16 април. Бе прието, че жалбата е нередовна,
тъй като не са представени доказателства, от които да е видно, че
Националистическа партия на България е регистрирана. И след като
жалбата е нередовна, производството по делото беше прекратено.
С жалба от Синята коалиция, колеги, на 32-ия път успяхме да
се срещнем в зала с Николай Петров Гацев, най-после се яви, но това
не му помогна особено, защото с Решение 53-67 от 16 април 2014 г.
бе отхвърлена жалбата му срещу наше Решение № 98-ЕП от 8 април
2014 г., с което сме отказали да променим лицата, които
представляват Синята коалиция, регистрирана с Решение № 114-ЕП.
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И последната жалба, която ви докладвам, това е жалбата на
Българска демократична общност срещу Решение № 150-ЕП от
11 април 2014 г., с което е заличена регистрацията на тази партия.
Въз основа на жалбата е образувано административно дело 51-39 от
2014 г. и бе постановено решение 53-66, с което жалбата е
отхвърлена като неоснователна, а решението ни е потвърдено като
правилно и законосъобразно.
И само да за сведение да кажа, че с тези две решения се
променя практиката на Върховния административен съд, който по
отменения Изборен кодекс е отменял решенията на ЦИК и е давал
указания да се даде възможност на тези партии да представят
допълнително списъци. Сега с тези решения ВАС приема, че по
новия Изборния кодекс такава възможност не съществува, поради
което потвърждава решенията ни като правилни и законосъобразни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Пенев.
Заповядайте, колега Солакова, имате доклади.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка от главния секретар на администрацията на ЦИК с вх.
№ ЦИК-09-10 от 14.04.2014 г. относно закупуване на консумативи за
офис техника, канцеларски материали и други с цел материалнотехническо осигуряване на дейността на Централната избирателна
комисия. Спомняте си, на 10 март беше прието решение, с което
искахме само да обезпечим началото на работата на Централната
избирателна комисия и по тази причина още тогава главният
секретар имаше задачата да извърши проверка на наличностите и да
изготви тази докладна записка с предложение.
Към докладната записка са приложени събрани от
администрацията оферти от 5 фирми и въз основа на така
представените оферти главният секретар предлага канцеларските
материали, консумативите за офис техника и други да бъдат
закупени от фирма „Ронос”, която предлага най-ниска цена, качество
на продуктите и доставка. Срок за закупуване – един работен ден.
Общият разход е в размер на стойност до 12 386,39 лв. без ДДС и
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предлага тези средства да бъдат за сметка на бюджета на ЦИК,
одобрен с план-сметката, приета с Постановление № 74 на
Министерския съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, представени са
оферти, така че предлагам с протоколно решение да одобрим
извършването на тези разходи по план-сметката. Има ли други
мнения, коментари? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов и Мария Мусорлиева.
Благодаря, колеги.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам процедурно предложение. Понеже
стигнахме до консумативите, а аз считам, че има нещо много важно
и належащо, което бих искал, ако го приемете, днес да го вземем. С
оглед зачестилите особено в днешния ден в пресата манипулации, а
именно за коя партия колко жалби има, най-наболелия въпрос,
мисля, че е редно Централната избирателна комисия, спазвайки
ролята си на честен орган, който произвежда изборите и осигурява
равни права на всички участници, да излезе с много кратко и
лаконично становище, че не е давала никаква такава официална
информация, че няма и неофициална такава, доколкото всички
жалби се водят в един регистър и не се знае коя срещу кого е, няма
такъв отчет, и че всички появили се в медиите точни цитати за коя
партия колко са жалбите са манипулация и не отговарят на истината.
Считам, че така наистина, от една страна, ще дадем пояснение, от
друга страна, ще осигурим равнопоставеност на всички участници. В
противен случай ще трябва наистина да се каже от коя партия колко
са, а не само тези, които владеят медиите, да могат да изнасят
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информация, която им е удобна, незнайно как взета или не взета от
Централната избирателна комисия. Считам, че това е важен въпрос.
Има такива публикации в над 7 – 8 вестника с точен брой жалби,
които те няма как да знаят срещу коя партия са. Мисля, че така е
обективно и редно.
И правя процедурно предложение да влезе тази точка в
дневния ред и да качим на сайта си съобщение в този дух, че
Централната избирателна комисия няма такъв регистър, има общ
регистър – колко са изобщо жалбите, и че всички появили се
информации не отговарят на истината и не е давана официална
информация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков,
изпреварихте моя доклад. Днес поради този форсмажор, така бих го
нарекла, сутринта много бързо и съгласувано със секретаря, с
говорителите и други членове на ЦИК ние пуснахме едно такова
съобщение на нашата интернет страница, което исках да докладвам.
Така че предприехме много бързи мерки, тъй като заседанието на
комисията беше от 14 часа, а трябваше да се реагира извънредно,
реагирахме извънредно, така че медиите са уведомени, че
Централната избирателна комисия не събира, не анализира, не
обобщава такава информация, че тя не извършва подобни справки,
нито е в правомощията й, нито може да извършва подобни справки.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявам се, че ви загубих времето, не го
знаех. Трябваше просто да ме прекъснете.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не, напротив, това е
изключително важно и тук да се каже, и да се протоколира, и да се
чуе от гражданите, които ни наблюдават.
Колеги, продължаваме нататък.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо,
което е постъпило в Централната избирателна комисия на 3 април
2014 г. с № ЦИК-99-35 от тази дата. Въз основа на комплектувана
преписка по повод искането е внесена и докладна записка от главния
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секретар с вх. № ЦИК-09-9 от 11 април 2014 г. Писмото с първия
входящ номер, който ви цитирах е от „ДЧТек ООД” с искане до
Централната избирателна комисия да получи протоколи от
проведена процедура в публична покана през месец януари. Искат да
им бъдат предоставени протоколите с класирането на участниците.
Първата публична покана, подадената оферта е с вх. № 151 от 31
януари 2014 г., с втората публична покана е подадена оферта с вх. №
198 от 11 февруари 2014 г. В тази връзка е изразено становище от
администрацията на Централната избирателна комисия, че и двете
обществени поръчки са възложени по реда на глава 8а от Закона за
обществените поръчки, възлагане на обществени поръчки чрез
публична покана. В разпоредбите на тази глава не е предвидено
протоколите с класирането на участниците за определяне на
изпълнител за обществена поръчка да бъдат изпращани на
участниците във възлагането.
В тази връзка администрацията предлага „ДЧТек ООД” да се
уведоми с писмо, че са класирани на съответното място при участие
с посочен брой оферти. Резолюцията на госпожа Алексиева е да се
направи препис-извлечение от протоколите и да се изпратят на
фирмата участник в двете публични покани. Изготвени са преписизвлечения, но от това става ясно единствено на кое място са.
Аз лично в случая считам, че ако ние изпратим преписизвлечение, от което те само да разберат на кое място са, това може
да стане и с писмо, а в случай, че Централната избирателна комисия
независимо че няма задължение да представи протокола от
проведеното класиране, да направи препис извлечение като заличи
имената на участниците в комисията, но да представи останалите
данни, така както в други процедури по ЗОП това се случва. Тогава
трябва да изготвим нови преписи на извлечения от протоколите с
посочените дати.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Солакова. Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз лично считам, че по

принцип ако спазваме законовата разпоредба не е необходимо да
изпращаме никакъв протокол, тъй като публичната покана е една
процедура, която не беше възлагателна и сега се инкорпорира в
закона. Но предвид, че ние се стремим да бъдем общодостъпни,
прозрачни, мисля че няма пречка и ще се съгласите, че може да
изпратим това, което предложи госпожа Солакова като заличим по
подходящ начин данните.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, други мнения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение,
подкрепено от колегата Ганчева, изразявам и собствено мнение в
подкрепа на същото това мнение. Който е съгласен да се изготвят
нови преписи-извлечения и да се изпратят протоколите в тяхното
съдържание със заличаване на данните от комисията и други такива
данни, ако има такива лични данни, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са:
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан
Чаушев и Мария Мусорлиева.
Благодаря. Колеги, имате ли други доклади? Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз току що получих два материала за
доклад, но ще помоля да го направя утре, защото 11 страници е
предложението на Обществения съвет и мисля, че няма смисъл да ви
го чета. Нека да го прегледате и тогава.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Благодаря.
Да,
Общественият съвет, доколкото прегледах преписката, преди да я
разпределя на колегата Цанева, установих, че различни организации
са изразили различни становища по въпроси, свързани с нашия
дневен ред, така че бихме могли да се запознаем с тях.
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Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, текстът на
писмото, което преди малко приехме, че трябва да се изпрати до
кмета на Ивайловград е във вътрешната мрежа и е със следното
съдържание:
„Въз основа на протоколно решение от 16 април 2014 г.
Централната избирателна комисия Ви уведомява, че Вашата жалба
срещу Решение № 164-ЕП от 14 април 2014 г. е администрирана до
Върховния административен съд. Образувано е а.д. №5313/2014 г. на
ВАС ІV отделение, което е насрочено за 17 април 2014 г. от 10,00 ч.
До произнасянето на Върховния административен съд и влизане в
сила на неговото решение не следва да бъдат обявявани
избирателните списъци за оспорваните секции. При неизпълнение на
това указание ще бъдете санкционирана съгласно разпоредбите на
Изборния кодекс.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли някакви
предложения по предложения текст? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения текст, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са:
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан
Чаушев и Мария Мусорлиева.
Следващ доклад? Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам разпределени преписки,
които според мен са за сведение.
Едната е с вх. № ЕП-22-36 от 11 април 2014 г. – едно
заявление от адвокат Антон Горчев Чакъров от Стара Загора, с което
ни уведомява, че не счита, че едно от назначените лица в състава на
РИК Стара Загора има необходимите качества, независимо че няма
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пречка по закон, тъй като той бил подал тъжба срещу това лице с
основание чл. 209, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Аз считам, че тъй като няма законова пречка да бъде
назначаван за член на избирателна комисия лице, срещу което е
подадена тъжба, ние следва да оставим този сигнал само за сведение.
Ако, разбира се, последват някакви други действия и съответно
съдебни актове, които биха ни задължили да предприемем други
действия, тогава вече ще реагираме според случая и ще приложим
разпоредбите, ако се налага, на чл. 51, ал. 2. Към момента няма
условия. Нарочно не съобщавам името на лицето, срещу което е
сигналът и заявлението, тъй като считам, че не се налага и не можем
да правим промяна на това основание.
Имам и ЕП-22-21, един гражданин по имейл ни е изпратил
сканирано копие от първата страница на кочан на бюлетина от
изборите в държавата Малави. Аз предлагам да остане за сведение,
когато утвърждаваме окончателно вида на кочана и на бюлетината,
да се възползваме. Ще го задържа в групата за принципни решения и
изборни книжа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Сидерова. Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Бих искал да докладвам две писма,
получени по електронната поща на Централната избирателна
комисия.
Първото писмо е ЕП-22-166 от 16.04.2014 г. Изпратено е от
гражданин на Република България, който се е подписал само като
Алексей, но аз предлагам все пак да отговорим, независимо че не е
идентифициран с две имена. Господинът посочва, че е роден в
Молдова, молдовски гражданин е и постоянно живее в Молдова, но
от една година е и български гражданин, има българска лична карта
и български паспорт.
С оглед гласуването на 25 май 2014 г. за изборите за членове
на Европейския парламент от Република България, тъй като е прочел
на нашата страница кои имат избирателни права, поставя три
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въпроса. Първият въпрос е има ли право да гласува на изборите за
Европейски парламент, дали е необходимо да подаде заявлениедекларация и може ли то да бъде подадено до 29 април чрез сайта на
ЦИК или съответно трябва да го подаде в посолството на Република
България в Молдова.
Тъй като Алексей живее постоянно в Молдова, независимо че
има български паспорт и българска лична карта, той не отговаря на
изискванията, за да има избирателни права съгласно Изборния
кодекс, § 1, т. 2 във връзка с чл. 350. В тази връзка предлагам да му
отговорим по имейл с писмо, с което да му укажем, че във връзка с
това, което е публикувано на сайта, няма право да гласува и не
следва да подава заявление нито до съответното българско
дипломатическо или консулско представителство, нито до сайта на
ЦИК, тъй като дори и да подаде такова заявление, той няма да бъде
включен в съответния списък.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Андреев.
Колеги, аз ще ви помоля, ако комисията реши, да не отговаря,
но да натовари председателя да стои 27 часа тук и да отговори на
всеки един гражданин, защото за него е много важно.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Оставям на комисията да прецени,
аз предлагам да напишем едно писмо. Ако комисията реши, че няма
нужда, тогава ще остане за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен
с проекта на писмо, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са:
Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Ерхан
Чаушев и Камелия Нейкова.
Благодаря. Заповядайте, колега Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз преди да предложа писмата,

които искам да докладвам, искам да кажа, че трябва да изразим
специална благодарност на колегите Баханов и Ивков, че помогнаха
за обработването на тази част от сигналите и жалбите, които сме
успели да обработим. Защото смятам да им предам и другите папки.
Моето предложение е следното. Към днешна дата и към
сегашния момент от обработените всички сигнали и жалби
предлагам да изпратим по компетентност на Прокуратурата на
Република България, може би трябва да бъде на Районна
прокуратура все пак, 20 броя жалби и сигнали, получени по пощата в
Централната избирателна комисия, във връзка с твърденията в тях за
злоупотреба с лични данни на граждани. Всички тези 20 броя
сигнали и жалби са в оригинал, получени по пощата.
Освен това предлагам да изпратим по компетентност на
Комисията за защита на личните данни 79 броя сигнали и жалби,
получени по електронната поща и в обикновената поща, в които се
съдържат достатъчно данни за идентификация на хората, които са ги
подали – три имена, ЕГН и адрес, също по компетентност да бъдат
препратени на комисията.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз само не чух до коя прокуратура
ще ги изпратим, защото според мен трябва да ги изпратим до Главна
прокуратура, а тя вече да ги разпредели по компетентност на
съответните районни прокуратури.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
предложението – изпращаме тези сигнали по компетентност, за да
могат компетентните по закон органи да се произнесат. Имате ли
допълнения, предложения? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън залата са:
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Маргарита
Златарева и Мария Мусорлиева.
Предложението се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Имам и едно предложение за едно
съобщение, което да качим на сайта. Във връзка с днес проведената
среща между представители на нашата комисия и Комисията за
защита на личните данни смятам, че е хубаво да поставим едно
съобщение на сайта си, за да могат да бъдат ориентирани
избирателите, които правят проверка в този сайт, че жалбите и
сигналите трябва да бъдат адресирани до Комисията за защита на
личните данни, включително да посочим адреса на комисията за
улеснение на гражданите, за да могат да бъдат подавани
своевременно до компетентната комисия и да имат бърз отговор, а да
не ги препращаме ние.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам и едно допълнение. Дали
да бъде като самостоятелно съобщение, което съответно да бъде
изпратено като прессъобщение на Централната избирателна комисия,
а именно, че с протоколно решение от днешна дата Централната
избирателна комисия е изпратила по компетентност всички сигнали
и жалби, които са получени до момента.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме две
предложения. Първото е с протоколно решение да одобрим
качването на това съобщение, което ще бъде публикувано на сайта
ни. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън
залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Маргарита Златарева и
Мария Мусорлиева.
Предложението се приема.
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И второто предложение като допълнение е за изпращане до
медиите. Колеги, който е съгласен с второто предложение, на
колегата Андреев, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма. Извън
залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Маргарита Златарева и
Мария Мусорлиева.
Благодаря, колеги. Мисля, че има още доклади.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, искам да ви докладвам още
едно писмо, което е получено по имейл. То е с вх. № ЕП-22-165 от
15.04.2014 г., подадено е от лице, което се е легитимирало не само
със своите имена, а съответно с данните си. Той ни посочва, че
съпругата му, която е Анна Стаевска, е гражданин на Чешката
република и живее повече от 30 – 40 години в Република България
със статут на постоянно пребиваваща. Съответно има личен номер и
ЕГН.
„Поради изключително слабото разгласяване относно правото
й да гласува на изборите за Европейски парламент се оказва, че е
изпуснала срока за подаване на необходимата декларация и й беше
отказано да бъде регистрирана в района, където живеем, в
съответната община в София”. Не цитирам нарочно района в София с
оглед личните данни. „При миналите избори през 2009 г. тя взе
участие в изборите и бяхме сюрпризирани от факта, че общинската
администрация тогава се е чудила дали Чехия е членка на
Европейския съюз и то в момента, когато той се председателстваше
от нея. Ето защо е разбираем отказът за регистрация, просто не искат
да имат главоболие с частни случаи”.
В тази връзка пита дали има някаква възможност съпругата
му да бъде включена и да упражни избирателните си права. Същото
положение е и на дъщеря му Силвия Дерибеева, съответно с
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моминското й име, тъй като счита, че ако не може по този начин да
се гласува, тези двама граждани ще бъдат загубени, съответно и той
е под въпрос дали въобще да гласува.
Колеги, независимо от чисто емоционалната позиция в
имейла аз считам, че при условие, че лицето е гласувало ние сме в
хипотезата на чл. 359, ал. 2, която предвижда лицата, граждани на
държава, членка на Европейския съюз, които са гласували в
предходни избори за Европейски парламент, съответно трябва
автоматично да бъдат включени в списъците, ако те не подадат
заявление да бъдат заличени или има някаква промяна в
обстоятелствата.
В тази връзка аз предлагам за момента, тъй като има
твърдение, че тя е гласувала, да й пуснем един имейл на господина с
молба да посочи в коя секция или в кой район е гласувала, за да може
евентуално да му укажем, че тя трябва да бъде включена. Но да
съберем допълнителна информация и след като попълним тази
информация да ви докладвам случая отново. Тъй като трябва да се
изпрати имейл, затова го поставям на обсъждане в комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека все пак да отложим за утре
вземането на решение какво да правим със съответния имейл.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, тъкмо
да имаме възможност всички да се запознаем със случая.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо с
вх. № ЕП-04-02-6 от 15.04.2014 г., на този етап за сведение с молба
да се запознаете със съдържанието във вътрешната мрежа, тъй като
ще изисква може би изразяване на становище. Струва ми се, че са
сериозни въпросите, поставени в писмото, от ГД „Национална
полиция”. Става въпрос за две неща.
Първото е, че в периода на произвеждане на изборите и в
изборния ден полицаи ще бъдат командировани в Елховския район
за охрана на българо-турската граница, както и охрана на
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разпределителните центрове за бежанци в страната, над 1200
служители. В тази връзка се задава въпросът достатъчно ли е
издаването на служебна бележка удостоверение от директора на РД
„Полиция” Елхово, чрез която да бъде ведно, че съответният
полицейски служител е командирован и изпълнява служебни
задължения. И да гласува в съответната избирателна секция в района
на кметството или на общината.
Вторият въпрос е относно местата за задържане, правото на
лицата, които са задържани и за които няма влязла в сила присъда с
наказание лишаване от свобода, дали се променят реда и условията
за образуване на избирателни секции и гласуването в тях съгласно
изискванията на чл. 9, ал. 6, 8 и 9. В тази връзка молят да дадем
указания по какъв ред и начин ще се извърши издаване на съответно
необходимите документи, записване в избирателните списъци и
гласуване на командированите полицейски служители, както и
организиране на гласуването на задържаните лица, спрямо които
няма влязла в сила присъда лишаване от свобода. По втория въпрос
единствено ще обясним каква е процедурата по образуване на секции
и изготвяне на избирателни списъци, компетентни органи и срокове
за това, но по първия въпрос ще се наложи да направим проучване в
Изборния кодекс и да преценим доколко е възможно направеното
предложение за гласуване на полицейските служители,
командировани в изпълнение на посочените задължения, да гласуват
в избирателна секция там, където са командировани, при всички
случаи извън постоянен и настоящ адрес.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги, това е
въпрос, по който трябва да помислим и утре вече да имаме
формирано решение.
Колеги, други доклади? Не виждам.
В такъв случай закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Следващото заседание ще бъде утре в 14,00 часа.
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(Закрито в 19,20 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Невена Чехларова

