
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 81

На 11 август  2014 г.  се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия, което протече при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Йорданка Ганчева

2.  Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на  торбите,  в  които се  поставят  за  съхранение изборните 

книжа и материали, и  вида и размера на кутиите за поставяне на 

отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

3.1.  Проект на решение относно процедура за  възлагане на 

дейности във връзка  с  провеждането на разяснителна кампания за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Камелия Нейкова

3.2. Протоколно решение за привличане на външно лице по 

заданието за аудио-визуални продукти.

Докладва: Мария Мусорлиева

4. Доклад по писмо от БНБ относно внасяне на депозити по 

чл. 129, ал. 1 от ИК.

Докладва: Камелия Нейкова



5. Доклад  относно  постъпили  предложения  от  областните 

управители за състави на РИК.

Докладва: Иванка Грозева

6. Разни:

6.1.  Проект  на  писмо  до  Комисията  за  защита  на  личните 

данни  за  становище  относно  необходимостта  от  регистрация  на 

избирателните комисии, партии, коалиции и инициативни комитети 

като администратори на лични данни.

Докладва: Камелия Нейкова

6.2. Проект на отговор по запитване от МВР, вх. № ЕП-04-02-

377 от 6 август 2014 г.

Докладва: Владимир Пенев

6.3. Проект  на  отговор  по  сигнал-заявление  на  адв.  Капка 

Гергинова.

Докладва: Румен Цачев

6.4.  Докладна  записка  от  главния  юрисконсулт  относно 

обществената поръчка за доставка на офис-техника за нуждите на 

Централната избирателна комисия.

Докладва: Емануил Христов

6.5. Доклад по две писма, получени по електронната поща на 

11  август  2014  г.,  от  представителя  на  Европейската  комисия  за 

активността на изборите за Европейския парламент 2014 г.

Докладва: Емануил Христов

6.6. Доклад относно изпълнението на утвърдени договори по 

медийните пакети и изплащане на сумите по тях.

Докладва: Метин Сюлейманов

6.7. Съпроводително писмо за изпращане на две решения на 

министъра  на  външните  работи  Даниел  Митов  за  образуване  на 

избирателни  секции  извън  страната  и  за  условията,  реда  и 

организацията за гласуване на български граждани извън страната.

Докладва: Маргарита Златарева

6.8. Проект на решение за възнаграждения за ОИК-Севлиево.

Докладва: Мария Бойкинова
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6.9. Писмо-предложение  от  Енчо  Иванов  –  член  на  РИК –

Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България.

Докладва: Мария Бойкинова

6.10.  Писмо  за  сведение  от  главния  секретар  на  МВР,  вх. 

№ НС-04-02-2 от 8 август 2014 г. относно охраната на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

6.11. Писмо за сведение, вх. № НС-05-27 от 11 август 2014 г., 

относно технически екип в областна администрация Добрич.

Докладва: Севинч Солакова

6.12.  Докладната  записка,  вх.  №  ЦИК-09-52  от  9  август 

2014 г.,  от главен експерт Цонковски за проучване по интернет за 

предлагани закуски и безалкохолни напитки.

Докладва: Севинч Солакова

6.13. Доклад относно казуса със забавянето изплащането на 

възнагражденията на ОИК-Бойчиновци.

Докладва: Метин Сюлейманов

6.14.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски  –  главен 

експерт  в  администрацията  на  ЦИК,  относно  състоянието  на 

копирна машина, помещавала се в стая № 23.

Докладва: Ивелина Алексиева

6.15. Покана, вх. № ЦИК-07-37 от 6 август 2014 г., във връзка 

с  Годишната  конференция  на  Асоциацията  на  европейските 

избирателни комисии в Букурещ.

Докладва: Иванка Грозева

6.16. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Силистра, област Силистра.

Докладва: Емануил Христов

6.17. Писмо, вх. № НС-03-3 от 11 август 2014 г., от и.д.главен 

секретар  на  Министерския  съвет господин  Веселин  Даков  до 

председателя  на  ЦИК  относно  Решение  №  588  от  2014 г.  за 

възлагане  на  министър-председателя  координацията  по 

3



изпълнението  на  дейностите  по  организационно-техническата 

подготовка на изборите за народни представители.

Докладва: Севинч Солакова

6.18.  Докладна  записка  от  Николай  Желязков  –  главен 

юрисконсулт на ЦИК, вх.№ ЦИК-09-50 от 11 август 2014 г. относно 

изготвена  документация  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с 

предмет  „Доставка  на  офис  техника  за  нуждите  на  ЦИК”  и 

одобряване на покана.

Докладва:Емануил Христов

6.19. Докладна записка от главен специалист Стоян Русинов, 

вх.  №  ЦИК-09-54  от  11  август  2014  г.,  относно  осигуряване  на 

помещение за съхраняване на изборни книжа.

Докладва: Севинч Солакова

6.20. Копие от Решение № 588 от 11 август 2014 г., вх. № НС-

03-5,  с  което  Министерският  съвет  възлага  на  министър-

председателя,  на  министри  и  зам.-министри  задължения  по 

подготовката  и  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители.

Докладва: Севинч Солакова

6.21.  Писмо,  вх.  № НС-03-4  от  11  август  2014  г.,  относно 

препис от Постановление № 245 от 11 август 2014 г. за приемане на 

план-сметката.

Докладва: Севинч Солакова

6.22. Докладна записка, вх. № ЦИК-09-55 от 11 август 2014 г., 

от  главен  специалист  Стоян  Русинов  относно  осигуряване  на 

канцеларски материали и хартия за нуждите на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

6.23. Докладна записка, вх. № ЦИК-09-56 от 11 август 2014 г., 

от  главен  специалист  Стоян  Русинов  относно  осигуряването  на 

консумативи за офис-техника за нуждите на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова
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6.24. Писмо от МВнР относно организиране и провеждане на 

среща  на  представител  на  ОССЕ  и  ЦИК  относно  предстоящите 

избори.

Докладва: Маргарита Златарева

6.25. Протоколно решение за съдействие от страна на главен 

юрисконсулт  Николай  Желязков  и  госпожа  Бахчеванова  при 

стартиране  на  приемането  на  документи  за  регистрация  на 

политически партии и коалиции от партии за изборите за народни 

представители.

Докладва: Ивелина Алексиева

6.26. Съобщение относно изготвени Методически указания на 

ЦИК  по  прилагане  на  Изборния  кодекс  за  действията  на 

секционните избирателни комисии при частични избори.

Докладва: Александър Андреев

6.27. Съобщение за необходимост от проверка за годност и 

наличие на информация на техническия носител на представената в 

структуриран електронен вид подписка във връзка с регистрацията 

за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на  партии  и 

коалиции,  при  приемане  на  документите  непосредствено  пред 

представителите на партиите и коалициите.

Докладва: Камелия Нейкова

6.28.  Писмо,  вх.  №  ЕП-23-303  от  11  август  2014  г.,  от 

Комисията  за  регулиране  на  съобщенията,  до  г-н  Ангел  Гушев 

относно получен SMS с център извън страната.

Докладва: Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня 

Цанева.
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ОТСЪСТВАХА:  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев.

Заседанието  бе  открито  в  13,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Добър ден, колеги! 

В залата са 12 члена на Централната избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам Ви следния проект на

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Йорданка Ганчева

2.  Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на  торбите,  в  които се  поставят  за  съхранение изборните 

книжа и материали,  и вида и размера на кутиите за  поставяне на 

отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

3.  Проект  на  решение  относно  процедура  за  възлагане  на 

дейности във връзка  с  провеждането на разяснителна кампания за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Камелия Нейкова

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Лом.

Докладва: Росица Матева
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5. Доклад по писмо от БНБ относно внасяне на депозити по 

чл. 129, ал. 1 от ИК.

Докладва: Камелия Нейкова

6. Доклад  относно  постъпили  предложения  от  областните 

управители за състави на РИК.

Докладва: Иванка Грозева

7. Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

представения Ви дневен ред?

Първа е колегата Нейкова, втори е колегата Пенев.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  в 

дневния  ред  да  бъде  включен  проект  на  писмо  до  Комисията  за 

защита  на  личните  данни,  с  което  искаме  становище  относно 

необходимостта от регистрация на избирателните комисии, партии, 

коалиции и инициативни комитети като администратори на лични 

данни. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  точката  по 

реда на постъпване, колега Нейкова.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, имам подготвен 

проект на отговор на запитване от МВР.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих го, колега.

Заповядайте, колега!

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Моля да включите в дневния ред разглеждане на заявление от 

адв. Капка Гергинова, за което съм подготвил проект на отговор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Цачев.

Други предложения?

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Предлагам  да  включите  в  дневния 

ред докладна записка от главния юрисконсулт относно обществената 

поръчка  за  доставка  на  офис-техника  за  нуждите  на  Централната 
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избирателна комисия и един кратък доклад във връзка с питане от 

представители  на  Европейския  парламент  за  активността  на 

миналите избори за Европейския парламент.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Христов.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Предлагам да включим в дневния 

ред  доклад  относно  изпълнението  на  утвърдени  договори  по 

медийните пакети, съответно изплащане на последните суми по тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Сюлейманов.

Други предложения? Заповядайте!

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Предлагам  да  включим  в  дневния 

ред изплащане на възнаграждения за ОИК-Севлиево.

Докладвам  Ви  писмо-предложение,  така  е  озаглавено,  от 

Енчо Иванов – член на РИК-Стара Загора за изборите за членове на 

Европейския  парламент.  Той  е  бивш  председател  на  РИК-Стара 

Загора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Бойкинова.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  в  дневния  ред,  в 

точка Разни да включим и писмо от главния секретар на МВР, вх. № 

НС-04-02-2 от 8 август 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Солакова.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Предлагам, също в точка Разни, да 

включим  в  дневния  ред  и  доклад  относно  казуса  със  забавяне 

изплащането на възнагражденията на ОИК-Бойчиновци. Има яснота, 

има развитие и решение на проблема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Сюлейманов.

Други предложения? Не виждам.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. Моля колегата Пенев да брои.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа от  дневния  ред  – 

проект на решение относно осъществяване на контрол от ЦИК при 

отпечатването на хартиените бюлетини. 

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  представям  Ви  проект  на 

решение  относно  осъществяване  на  контрол  от  ЦИК  при 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини.  Проектът  е  обсъден  от 

работната  група  и  Ви  е  предложен  във  вътрешната  мрежа  за 

днешното  заседание.  След  разглеждането  му  Ви  предлагам  да 

гласуваме  с  протоколно  решение  същият  да  бъде  изпратен  за 

становище и бележки на Администрацията на Министерския съвет, 

Министерството на финансите, МВР и Печатницата на БНБ.

Не  зная  да  го  изчитам  ли  абзац  по  абзац,  или  Вие  ще  се 

запознаете? Проектът е № 627.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, как предпочитате 

– абзац по абзац или да се запознаете?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Той беше изпратен. 

Разликата във втория абзац е, че Печатницата на БНБ  изготвя 

и предоставя на ЦИК по 4 екземпляра от предпечатната заготовка на 

хартиени бюлетини по изборни райони за страната и за гласуването 

извън  страната.  Тоест  ние  ще  одобрим  само  предпечатната 

заготовка,  а  не  както  беше  на  предходните  избори  –  първият 

отпечатък за всеки район. За евроизборите аргументите на работната 

група в тази посока са, че за тях имаше по-голяма специфика с оглед 

на това, че страната беше един район, една кандидатска листа, а все 
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пак  сега  страната  е  разпределена  на  31  изборни  райони. 

Министерството  на  финансите  упражнява  24-часов  контрол,  като 

естествено ЦИК си запазва възможността за внезапен контрол.

Другото е, че при предаването на книжата няма да присъстват 

представители  на  Централната  избирателна  комисия,  а 

отговорността естествено ще е, както преди, на РИК. Това е на втора 

страница, предпоследен абзац.

Предлагам Ви да гласуваме с протоколно решение да бъде 

изпратено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Ганчева, както за доклада, така и че посочихте разликите и мотивите 

затова.

За изказване първи беше господин Цачев, след това колегата 

Матева.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Чисто  технически,  колега,  в  абзац  3,  където  пише: 

„Централната избирателна комисия предоставя по един екземпляр от 

одобрените  материали”,  дали  да  не  добавим  „на  бюлетини  на 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  на  Министерството  на 

финансите и на Печатницата”? За да се знае за какво предоставяме – 

че тези формуляри, това са бюлетините.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако някой от колегите няма против, 

аз не възразявам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам предложение в предпоследния 

абзац  отдолу-нагоре:  „На  упълномощените  представители  на 

съответната  РИК”,  да  добавим  „който  ги  превозва  до  съответния 

изборен район/областна/общинска администрация”. Защото в някои 

от случаите ги съхраняват в областната администрация, а в други 

случаи  –  в  общинската  администрация.  Да  имат  възможност  за 

преценка самите комисии. 
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Този  абзац:  „На  упълномощените  представители...”  –  там, 

където е: „изборен район/областна/общинска администрация”. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега,  аз  като  докладчик 

възприемам предложеното от Вас – „общинска администрация”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други предложения, колеги? 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  не  знам  как  точно  да  си 

формулирам предложението, но ми се струва, че все някой трябва да 

види  как  изглежда  първата  бюлетина.  Едно  е  предпечатна 

подготовка,  друго  е  машината  да  пусне  отпечатването  на 

бюлетините  и  да  видим  на  какво  ще  излиза  преди  да  се  пусне 

машината, след като отговорността е наша.

Министерството  на  финансите  има  контролът,  който  е 

специализираният, но не и за съдържанието и за бюлетината. Това, 

което е в предпечатната подготовка, още не значи, че е това, което 

ще  пусне  машината  или  пуска  машината.  Струва  ми  се,  че 

неправилно е отпаднало това изискване от предния път. Може, тъй 

като този път бюлетините се утвърждават окончателно в РИК, това 

да са представители на съответната районната избирателна комисия, 

а  ние  да  одобряваме  само  предпечатна  подготовка,  но  носим 

отговорност  за  нещо,  което  не  сме  видели,  че  е  започнало  да  се 

отпечатва.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отворихте  тема  за 

дискусия, колега Сидерова.

Колеги, моля за становища по този въпрос.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  разпоредбата  на 

чл. 209  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна  комисия 

осъществява контрол при отпечатването на хартиените бюлетини и 

предметът и обхватът на този контрол се определят с решение на 

Централната избирателна комисия.  
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Както виждате, може би малко избързваме с изпращането на 

проекта  на решение до Администрацията  на  Министерския съвет, 

включително на министъра на финансите и на Печатницата на БНБ, 

за да можем да чуем и техните бележки, като няма никаква пречка 

след  допълнително  обсъждане,  ако  имаме  друго  виждане  и  за 

допълване,  отново  допълнен  проектът  да  се  изпрати  до  тези 

институции, за да може да чуем и тяхното мнение по въпроса.  А 

дотогава може да има районни избирателни комисии и с тях също да 

осъществим една връзка за уточняване на тези въпроси, свързани със 

съгласуването на първия отпечатък от бюлетините.

Може би има и по-голяма яснота както в Администрацията на 

Министерския съвет, така и в Печатницата относно възможността на 

Печатницата на БНБ да печата и още отсега може да имат готовност 

да  посочат  кои  други  специализирани  печатници  ще  получат 

поръчка от страна на Печатницата на БНБ. 

Аз лично считам, че е целесъобразно на този етап в този вид 

да изпратим проекта, пак казвам той е отворен, включително и за 

обсъждане в рамките на Централната избирателна комисия. Защото с 

приемането на окончателната редакция ние може би ще се наложи за 

променим и изменим подписаното споразумение между министъра 

на финансите и ЦИК по повод осъществявания контрол по Изборния 

кодекс,  който  е  възложен  както  на  Централната  избирателна 

комисия, така и на министъра на финансите, като се има предвид, че 

са приравнени на ценни книжа и условията и реда по Наредбата за 

отпечатване  на  ценни  книжа  се  прилага  и  при  отпечатването  на 

хартиените бюлетини.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова.

Колега Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  за  мен  утвърждаването  на 

предпечатната подготовка е може би най-важният момент по време 

на  отпечатването,  тъй  като  не  е  възможно  при  утвърдена 

предпечатна  подготовка  машината  да  печата  нещо  друго.  Това 
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означава,  че  някой  умишлено  се  е  намесил  след  предпечатната 

подготовката,  за  да  направи  така,  че  да  излиза  нещо  друго  от 

машината. Така че по-скоро е предмет на договора, който ще трябва 

Министерският съвет да сключи със съответната печатница, че при 

наличие  на  различие  между  предпечатната  подготовка  и 

отпечатаните  бюлетини,  отпечатването  на  верните  бюлетини  е  за 

сметка  на  печатницата.  Така  че  това  си  е  практика  на  всички 

печатници.  Затова  се  казва  „предпечатна  подготовка”.  Това  е 

заготовката за печат. Щом ти си я одобрил и си се подписал на нея, 

това означава, че оттук-нататък така трябва да излезе.

Още веднъж казвам – ако има несъответствие, това означава, 

че след одобрението някой е бутал нещо и е правил за своя сметка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов.

Колеги, други становища?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  си  държа  на  становището  и 

считам, че това решение не отговаря на изискванията на закона ние 

да контролираме отпечатването на бюлетините.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, аз се извинявам...

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Извинявайте,  че  Ви  прекъсвам. 

Повод вземаме от изказването на колегата Христов. Министерският 

съвет няма място тук освен да сключи договора, а не той да изземва 

нашите функции той да контролира и той да следи. Много Ви моля! 

Това беше замисъл и на Изборният кодекс. Ако така ще дерогираме 

действията му, аз съм абсолютно против.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Реплика на изказването 

на колегата Сидерова – заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед на договора,  който 

ще  се  сключи  за  отпечатване,  първо,  не  целим  прехвърляне  на 

отговорности  от  Централната  избирателна  комисия  върху 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  но  така  или  иначе 
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проектът на договор,  както и цялата процедура по възлагането на 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини,  ще  се  съгласува  с  ЦИК. 

Много  е  важно  ние  наистина  при  съгласуването  на  проекта  на 

договор  да  видим  да  се  определят  точно  отговорностите  на 

Печатницата  на  БНБ  като  изпълнител  по  договора,  защото 

отговорността трябва наистина да е Печатницата на БНБ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дуплика ще ползвате ли, 

колега? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заявка  за  изказване 

имаше колегата Златарева.

Заповядайте ,колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  съжалявам, 

не знаех, че заседанието започва в 13,30 ч., никой не ме е уведомил.

Отдавна  исках  да  дойде  моментът,  в  който  да  обсъдим 

контролът,  който  упражняваме  върху  БНБ.  Когато  свършихме  с 

евроизборите,  имахме  окончателна  среща  с  директора  на 

печатницата и той в прав текст ни каза, че е твърде смутен, даже е 

обиден  от  това,  че  ние  контролираме  толкова  много  неговото 

производство. Това ни го каза преди да се преместим в залата за по-

свободно разговаряне и на нас ни направи това  впечатление.  Той 

каза: „Аз печатам пари, печатам евро – никой не ме контролира”, а 

ние  точно  за  бюлетините  му  стоим  на  главата  непрекъснато, 

включително и през нощта.

Аз  отдавна  бих  желала  да  сведем  нашия  контрол  само  за 

начален  контрол  и  да  послушаме  неговото  недоумение  на 

недоверието,  което му правим с този непрекъснат  контрол,  който 

имаме. Това е моето становище.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Реплики?

РОСИЦА МАТЕВА: Аз, понеже съм от хората, които ходеха 

в печатницата, за да пускаме...

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: По принцип...

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имате думата за реплика!
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  Златарева,  аз  бях  от  хората, 

които присъстваха на тази среща. По никакъв начин не смятам и не 

си  спомням  такова  становище  да  е  изразил  директорът.  Това  се 

опитвам да кажа. Понеже бях един от хората, които заедно с госпожа 

Солакова,  господин  Томов  и  госпожа  Сидерова  ходехме,  за  да 

пускаме първите отпечатъци, в нито един момент на срещите ни с 

директора  той  не  е  изразил  становище,  че  прекалено  много  го 

контролираме.  Това  ни  е  вменено  като  задължение  в  Изборния 

кодекс. 

Аз лично смятам,  че  нищо не пречи и  при тези избори да 

осъществим този контрол. Защото така или иначе ще се отпечатват 

бюлетините.  Там  ние  имаме  грижата  да  бъдат  отпечатвани 

бюлетините така, както трябва – по брой, по вид и количества, които 

са необходими, за да се проведат изборите, и нито бюлетина повече. 

Всички знаем, че имаше опит да се провери работата и дейността на 

печатницата. Мисля, че не е необходимо повече да говорим за това 

нещо. 

Безспорно  е,  че  печатницата,  която  печата  пари  и  евра, 

очевидно е достатъчно добре проверена, за да може да й се довери 

печатането  на  евро.  Единствената  печатница  извън  Европейския 

съюз от Германия и Франция, която печата евро, е тази българска 

печатница. 

Но и в момента в сайтовете и в медиите се прокрадва една 

тенденция, че БНБ, която не е контролирала добре банките, е дали 

ще може да контролира добре отпечатването на бюлетините. Това 

нещо  се  насажда  в  момента  в  обществото  и  мисля,  че  ние  сме 

институцията, която трябва така да организира нещата, че да няма 

нотка  и  капка  на  съмнение  в  това,  че  ще  бъдат  отпечатани 

бюлетините както трябва.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дуплика – заповядайте!

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Само едно изречение.

Изборният кодекс говори, че „ЦИК упражнява контрол над 

отпечатването  на  бюлетините”.  Това  е  единственото  изречение, 
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което  съществува  в  Изборния  кодекс.  Така  че  това  как  ще 

организираме този контрол и печатането зависи от нас. Мисълта ми 

беше, че ние сме го организирали твърде подробно. Аз се учудвам, 

че  не  сте  го  чули  как  човекът  каза:  „Абе,  малко  повече  Ви  е 

контролът,  отколкото  трябва”.  Това  не  знам  –  кой-как  е  чул 

изказването на директора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  с 

изказвания.  Първи се  заяви  колегата  Ивков,  след  това  –  колегата 

Бойкинова.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като и аз бях един от групата, но съм 

бил  по-малко  от  останалите  колеги  при  контрола.  Наистина  той 

сподели при заключителната среща нещо, което се разбра по този 

начин,  по  който  го  казва  колегата  Златарева.  Но  за  мен  това  са 

абсолютни подробности.

Какво е субективното мнение дори на шефа на печатницата, 

който е един много добър професионалист очевидно – ние имахме 

възможност да се убедим, но това не е от толкова голяма значение. 

Аз  лично  споделям  опасенията  и  становището  на  колегата 

Сидерова. 

Обаче,  от  друга  страна,  за  да  се  ориентирам  и  формирам 

мнението при гласуването, което ще бъде след малко по тази точка, 

бих помолил докладчикът да ни изясни още веднъж, макар че тя го 

направи  мимоходом,  мотивите  на  работна  група,  щото  да  бъде 

изменен  този  текст  и  вече  да  не  преглеждаме  самите  бюлетини, 

отпечатването на първите, а само предпечатните заготовки.

От друга страна, текстът и буквата на закона, според колегата 

Сидерова е права. Формално погледнато, това е буквата на закона – 

ние  да  контролираме  отпечатването  на  бюлетините,  а  не  на 

заготовки. Макар че споделям и мнението на колегата Христов.

Просто моля, за да си формирам аз лично за себе си мнение, 

да  кажете,  колега  Ганчева,  на работна група кое накара,  какви са 

мотивите.  Тя каза,  че  на  работна  група е  взето  това  предвид и  е 
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одобрен  проектът,  защото  са  взели  предвид  някакви  нови 

обстоятелства.  Иначе  аз  споделям формалната  логика  на  колегата 

Сидерова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз използвам повода,  за  да помоля 

когато  се  праща  нещо  по  имейла,  имам  огромна  молба 

администрацията да ме уведомява по телефон, тъй като когато съм 

извън  комисията,  вкъщи,  заради  ремонта  в  момента,  нямам 

интернет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаем  госпожо 

Сидерова, не винаги се праща от администрация, а се изпраща и от 

членовете  на  Централната  избирателна комисия.  Така че  приемам 

Вашето обръщение и към членовете на комисията. Казвам, че ако сте 

проверили мейла си днес, ще сте видели, че една част от мейлите, 

които сме получили,  не са  минали пред администрацията.  В този 

смисъл  тя  не  би  могла  да  бъда  ангажирана  да  отговаря  и  да  се 

обажда на колегите ни по отношение на мейли, изпратени от други 

колеги. Правя само тази уговорка.

Колега Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  като докладчик,  първо, 

искам  да  отбележа,  че  съм  докладчик  на  решението  на  работна 

група, не съм изготвяла аз проекта. 

Колега  Ивков,  мисля,  че  достатъчно  ясно  преди  малко 

обясних мотивите на работната група. Също така госпожа Солакова 

като  ръководител  на  групата  ги  изложи.  Аз  естествено,  като 

докладчик на този проект на решение, ще се съобразя с мнението на 

Централната избирателна комисия.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защото нищо не разбрах. Не Ви упреквам, 

просто аз не Ви разбрах.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Проектът на решение, преди да Ви 

повторя, колега Ивков, е изпратен на 8 август 2014 г. Поне аз съм го 

получила на 8 август 2014 г. в 11,12 ч. Аз съм получила на мейла си 

първоначалния проект.  Виждам,  че  днес  в  11,07 ч.  е  изпратен  до 
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всички членове на Централната избирателна комисия. По имейла е 

изпратено решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  ще отговоря на госпожа 

Сидерова, включително по предложението й от администрацията да 

се  обаждат.  Аз  лично  поемам  ангажимент  когато  става  дума  за 

материали  на  работна  група,  която  ръководя  и  помоля 

администрацията да се изпрати нещо по имейла, непременно да се 

обадят и по телефона на колегите. С оглед на това, че сме в активен 

период,  признавам,  не  съм  помолила  от  администрацията  да  се 

обадят  и  по  телефона.  Първото  изпращане  на  проекта  беше  на  8 

август 2014 г. и при положение, че днес нямаше никакви получени 

предложения,  бележки  по  проекта  на  решение,  помолих  да  се 

изпрати на цялата комисия и ако има готовност днес да се гледа в 

работен порядък в ЦИК.

Мотивите по отношение на разликите, които съществуват по 

обхвата  на  контрола  по  чл.  209  от  ИК,  колега  Ивков,  колегата 

Ганчева ги изложи. Аз ще си позволя да ги преповторя. На първо 

място, първите избори, които бяха произведени при действието на 

ИК  и  на  тази  разпоредба  за  осъществяване  на  контрол  от 

Централната избирателна комисия, горе-долу, всички сме запознати 

с идеята, която е вложена от законодателя, целта, която трябваше да 

се постигне, а именно успокояване на обществото и доказване,  че 

бюлетините могат да се печатат  по един такъв начин, че да няма 

никакво съмнение по отношение както на техния вид, на качество, 

количество и ЦИК възприе подхода да осъществени един цялостен 

контрол,  който  в  рамките  на  процеса  по  отпечатването  на 

хартиените  бюлетини   бяхме  стигнали  до  становището,  че  този 

контрол  е  прекомерен.  Прекомерен  е,  доколкото  съм  съгласна  с 

изложеното  от  колегата  Емануил  Христов,  че  разлика  между 

предпечатна заготовка и първи отпечатък на бюлетината не трябва 
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да има. Ако има, оттам-нататък ще говорим чия е отговорността, но 

това не е отговорност по контрола.

Предпечатната  заготовка  на  бюлетините  за  Европейския 

парламент не отговаряха на първите отпечатъци. Сега може би е ред, 

след като всички тръгна на микрофон, да кажа, че заради бързината, 

с  която  се  оказа,  че  Централната  избирателна  комисия  иска  да 

отговори  на  поканата  от  страна  на  Печатницата  на  БНБ  да 

съгласуват предпечатната заготовка преди още да са влезли в сила 

съдебните  решения  и  да  не  си  направи  труда  още  един  път  да 

утвърди предпечатните заготовки на хартиените бюлетини, имаше 

разлика между предпечатна заготовка и първи отпечатъци. Това се 

дължеше на срока, в който ЦИК утвърди предпечатната заготовка и 

с  оглед  на  това  да  даде  по-голямо  време,  по-дълъг  период  за 

печатане на бюлетините от страх, разбира се, всички ние да не би да 

не стигне това време за отпечатване като технологично време, ние 

съгласувахме  предпечатната  заготовка  с  наличие  на  имена  на 

независими  кандидати.  В  последния  момент  отпадна  единият 

независим  кандидат,  но  остана  Янаки  Ганчева,  ако  не  ме  лъже 

паметта,  под  №  7,  и  ние,  за  да  не  създадем  допълнително 

напрежение  след  това  не  изискахме  допълнително  предпечатна 

заготовка от Печатницата на БНБ. Защото по нашето решение, така 

или иначе, трябваше под контрола на упълномощени представители 

на  ЦИК  да  започне  процедурата  по  печатането  след  като  се 

съгласува  и  първият  отпечатък.  Това  на  този  етап  може  да  се 

избегне, ако имаме едни съгласувателни процедури с печатницата на 

БНБ,  за  да  видим  каква  е  яснотата  дали  Печатницата  на  БНБ 

самостоятелно ще има капацитет да отпечата тези бюлетини или ще 

ангажира други лицензирани печатници. Това обаче ще стане след 

като чуем становището на Печатницата на БНБ.

Ако Централната избирателна комисия днес няма готовност в 

окончателен вариант да одобри предложението, тогава да изпратим 

само  до  Печатницата  на  БНБ  с  искане  да  изложат  и  изразят 

становище  по  обхвата  на  контрола  от  страна  на  ЦИК,  както  и 

19



относно възможността само Печатницата на БНБ да изработи всички 

хартиени бюлетини и ако има яснота дали тази печатница ще печата, 

да ни посочи другите, на които смята и има намерение да изложи, за 

да можем да предвидим вариант със съгласуване на първи отпечатък 

от районните избирателни комисии. 

Но иначе да очакваме в Печатницата на БНБ всички районни 

избирателни  комисии да  присъстват  и  да  съгласуват  първи 

отпечатък, би означавало да поставим под риск отпечатването в срок 

на хартиените бюлетини за изборите за народни представители.

Ако Централната  избирателна  комисия  се  обединява  около 

това, че не е достатъчен като обхват този контрол и следва и първият 

отпечатък да се съгласува,  тогава предлагам да изпратим само на 

Печатницата на БНБ проекта с писмо, в което изрично ще посочим 

по кои въпроси да дадат и изразят становище. Защото, колеги, само 

за  да  има  един  всеобхватен  контрол  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия не  бих могла да  се  съглася,  че  още от  този 

момент  можем  да  поставим  под  риск  изработването  в  срок  на 

хартиените бюлетини. Те ще бъдат различни за всеки изборен район 

и  така,  както  ние  поемаме  отговорността  да  съгласуваме 

предпечатната заготовка, не става част от това решение, но е част от 

нашето  задължение  да  се  снабдим  с  окончателните  решения  на 

районните избирателни комисии, влезли в сила, относно партиите и 

коалициите,  които са регистрирали кандидатски листи, както и на 

независимите кандидати, които са регистрирани там, за да може тук 

при нас да  сме снабдени с  тях и да  можем ние да свършим тази 

работа.  Защото  като  вариант  стои  изпращането  на  предпечатната 

заготовка от печатницата на районните избирателни комисии и да се 

очаква  те  да  провеждат  заседания  за  съгласуване  на  тези 

предпечатни  заготовки  и  да  връщат  обратно  решенията  си  в 

печатницата. Така че и този вариант стои като вариант за обсъждане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  –  първа  е 

колегата Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като съм част от тази работна група 

и  понеже само сме получили по мейлите,  не  сме  се  събирали да 

обсъждаме, бих възприела това предложение на госпожа Солакова – 

да изпратим запитване печатницата да даде своето становище, за да 

можем при вземане на решение да знаем дали само тази печатница 

ще печата или ще възложи и на други, за да можем да преценим как 

да разпределим контрола.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други?

Първа е колегата Сидерова, след това – колегата Христов.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Категорично  протестирам  по 

вменяването  в  обществото  на  мнение,  че  по  този  начин  ще  се 

блокира  печатането  на  бюлетините  и  ще  стане  несигурно. 

Категорично протестирам! Нито е било несигурно при евроизборите, 

нито при други избори когато  районните избирателни комисии си 

одобряваха и пускаха печатането на бюлетините, е било несигурно 

печатането  на  бюлетините.  Хората,  които  отговаряха,  отиваха  в 

съответната печатница и си поемаха функциите, за които отговарят 

и които ние трябва да им определим с решение, ако решим, че няма 

ние да пускаме печата на всяка една бюлетина. Но да се твърди, че 

това е цел или не-цел, най-малкото, че ще доведе до блокиране и 

неотпечатване, съм категорично против.

Подкрепям да се отложи тази точка поне с един ден, за да 

можем да обсъдим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Понеже  това  беше  вид 

реплика, имате право на дуплика, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Добре, възползвам се от правото на 

дуплика към госпожа Сидерова.

Ако думите ми са били възприети в този смисъл, естествено, 

че се коригирам, дотолкова доколкото нямам никакво намерение да 

насаждам каквото и да е в обществото.  Напротив, идеята ми е да 

кажем  открито  и  ясно  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия, че ние сме тези, които можем с открито сърце да кажем – 
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бюлетините в Печатницата на БНБ се печатат така, че всички можем 

да бъдем спокойни както по отношение на количество, вид, така и по 

отношение  на  сроковете,  предвидени  в  договора.  Защото  ние 

видяхме какъв ред и какви условия и каква сигурност и система за 

сигурност е създадена в тази печатница. Тя неслучайно е на световно 

ниво.

Но  категорично  възразявам  срещу  това,  което  колегата 

Сидерова  в  началото  каза,  че  е  незаконосъобразен  проектът  на 

решение,  защото  не  отговаря  на  изискванията  на  закона  за 

осъществяване  на  контрол  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия.

Категорично и аз твърдя, че проектът на решение отговаря, 

защото в рамките на компетентността на Централната избирателна 

комисия  е  да  определи  обхватът  на  този  контрол  и  преценка  по 

целесъобразност е какъв да бъде този обхват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колегата  Христов  ще  има  думата,  но  понеже  колегата 

Сидерова  беше  поименно  посочена  –  ще  ползвате  ли  лично 

обяснение, колега?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, няма. Съжалявам, но аз с никого 

не се обяснявам лично. 

Аз  имам  една  позиция  по  това,  което  погледнах,  по  това, 

което  е  отпаднало  от  утвърдените  от  нас  процедури  при 

европейските  избори  в  навечерието  на  избори,  които  са 

парламентарни – винаги са по-оспорвани, вътрешнопартийна борба 

за  разпределение  на  властта,  при  това  законодателната  власт,  от 

която след това е следствие и изпълнителната.  И държа на моето 

становище. 

На  никого  лично  нападки  не  правя,  на  никого  лични 

обяснения не дължа и не желая да давам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
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Колеги,  на мен лично не  ми е  ясно защо спорим за  нещо, 

което  е  пределно  ясно?  Не  е  възможно  Централната  избирателна 

комисия да осъществява контрол за нещо, което тя не утвърждава. 

Бюлетините се утвърждават от  районните избирателни комисии, а 

ние ще осъществяваме контрол без да сме утвърдили тези бюлетини. 

За евроизборите ги утвърждавахме ние, за изборите за президент и 

вицепрезидент ще ги утвърждаваме ние, обаче сега за тези избори 

бюлетините ще бъдат утвърждавани от РИК. Направете си сметка за 

местните  избори  колко  хиляди  вида  бюлетини  ще  има!  Ние  ще 

осъществяваме контрол над всичките ли – на всяко село за кмет на 

кметството бюлетините? Това е някаква абсолютно безсмислица.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Кой го твърди това?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Не  отговаряй  преди  аз  да  съм 

свършил!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Кой го твърди!?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Законът  го  твърди,  както  казвате 

Вие! В закона пишело тъй – тъй ще правим! Не пише в закона така. 

Пише  да  осъществяваме  контрол.  Контрол  осъществяваме  според 

нашите възможности. Когато имаше евроизбори, ние утвърждавахме 

бюлетината,  ние  проверявахме  дали  се  отпечатва  както  трябва  да 

бъде.  Но при  положение че  сега  районните  избирателни  комисии 

утвърждават бюлетините ние да отидем да проверяваме нещо, което 

не сме утвърждавали... Ами, ако е сбъркала  районната избирателна 

комисия, ЦИК ли ще носи отговорността! Така ли да го разбирам? 

Просто  трябва  малко  да  се  съобразим.  Говорим  специално  за 

общинските,  за  местните  избори,  когато  наистина  има  хиляди 

видове  бюлетините.  Ако  е  на  същия  принцип,  защото  принципът 

трябва да е един и същ, не ОИК, а пак ЦИК осъществява контрол, 

всяка първа бюлетина... А те са хиляди бюлетини, които ще трябва 

да се проверяват. 

Нека да имаме един и същи принцип. Ние проверяваме и ще 

правим  внезапни  проверки,  и  така  нататък.  Но  по  отношение  на 

бюлетините,  които  се  утвърждават  от  районните  избирателни 
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комисии, може да залегне те да проверяват. Ако трябва, да идват в 

София и така нататък. 

Но ние да правим бригади,  като на Бенковски – да  търчат 

посред нощите да отпечатват и да проверяват всяка първа бюлетина, 

не съм съгласен на това нещо. Това нещо не е в задълженията на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  Ви,  госпожо  председател, 

правя  процедурно  предложение  да  гласуваме  предложението, 

излязло  от  госпожа  Солакова,  подкрепено  от  членовете  –  да 

изпратим  писмо  до  БНБ  за  предложение  за  обхвата  и  обема  на 

контрола,  за  да  се  съобразим  и  със  специалистите  и  след  това  с 

възможността. Това е процедурното ми предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване изпращане на писмо до Печатницата на БНБ, в което да се 

определи, да се попита дали и доколко печатницата ще печата сама 

или ще ползва подизпълнители и да се изпрати нашият проект на 

решение  с  питане  относно  обхвата  на  контрола.  Това  ли  беше, 

колеги?

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Доколкото  си  спомням,  колегата 

Ганчева  докладва  това  решение  като  проект  да  го  изпратим  за 

съгласуване. А предложението на госпожа Солакова беше преди да 

утвърдим този проект да бъде изпратен за съгласуване, да поискаме 

информацията от печатницата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.

Колеги,  който  е  съгласен  с  изпращането  на  едно  такова 

писмо, моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  
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Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

против – 1 (Ивайло Ивков).

Приема се.

Колеги, молбата ми е член на работната група да изработи 

проект на писмо, за да можем своевременно и него да гласуваме.

Колега Ивков, ще ползвате ли отрицателен вот? 

Заповядайте!

ИВАЙЛО ИВКОВ: Принципно съм съгласен.

Съгласен съм и с логиката на докладчика. Не разбирам защо 

толкова се нажежи обстановката? Аз просто исках да се изясня. Аз 

съм  против  този  текст,  с  който  ги  питаме  за  становище  относно 

контрола. Не можем да питаме Печатницата, на каквото и световно 

ниво да е тя, дали и как да я контролираме. Това е отрицателният ми 

вот. 

Иначе  съм  „за”  това  да  питаме  дали  ще  ползваме 

подизпълнители. Но да ги питаме докъде да се разпростира нашият 

контрол, при положение че в закона е ясно казано, мисля, че не е 

редно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова, за доизясняване.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тъй  като  не  съм  предложила  да 

питаме  по  отношение  на  обхвата,  а  ако  така  сме  останали  с 

впечатление от предложението на председателя, уточнявам и затова 

направих предложение да го оформим писмено и едва тогава да го 

гласуваме, за да може и писмения текст да бъде приет с протоколно 

решение на Централната избирателна комисия.

По-скоро ще ги питаме за становище относно възможността 

капацитетът Печатницата на БНБ самостоятелно да отпечата или ако 

имат  виждане,  да  ни  кажат  кои  печатници,  както  и  да  изразят 

становище  относно  възможността  поименно  да  ни  посочат  тези 

печатници, на които ще възложат евентуално изработването.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  моята  молба  е  докато  разглеждаме  този  проект  на 

решение наистина да помислим дали и доколко е целесъобразно на 

денонощен  24-часов  режим  членове  на  Централната  избирателна 

комисия да бъдат в печатницата.

Колеги,  преминаваме  към  точка  втора от  дневния  ред  – 

проект на решение относно определяне на вида, цвета и размера на 

торбите,  в  които  се  поставят  за  съхранение  изборните  книжа  и 

материали, и  вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с 

номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за  произвеждане  на 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен  проект  на  решение  относно  определяне  на  вида,  цвета  и 

размера на  торбите,  в  които се  поставят  за  съхранение изборните 

книжа и материали,  и вида и размера на кутиите за  поставяне на 

отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Проектът е № 637. В него са възприети по-малките размери 

на кутиите, в които се поставят откъснатите отрязъци с номерата на 

бюлетините, които възприехме и утвърдихме с Решение № 612-МИ 

от 26 юни 2014 г. 

Предлагам Ви да се запознаете с  проекта и да гласуваме с 

протоколно  решение  същият  да  бъде  изпратен  за  становище  и 

бележки на Администрацията на Министерския съвет.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Кой има конкретни забележки 

или предложения към този проект?

Госпожо Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам конкретно предложение по т. 2 

кутиите за отрязъците да им намалим малко размерите, защото ние 

миналия  път  на  работна  група  ги  предложихме  в  този  вариант  с 

идеята да имат възможност... (Уточнения.) 
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Предложете да се включи друг 

размер.

Има думата господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  проекта  на  решението  ние 

казваме  какви  торби  и  какви  кутии  могат  да  се  използват  с 

презумпцията, че там, където не са унищожени старите кутии, да не 

се разходват средства да правят нови кутии, макар и те да са по-

големи. 

Същевременно в проекта е дадена възможност там, където се 

изработват нови кутии, те да бъдат разбира се с минимални размери, 

така че да могат да се събират в торбите, като същевременно ние 

бихме могли в един последващ момент, който не е предмет на това 

решение, да вземем решение когато се прибират изборните книжа и 

материали, тези кутии, които са големи, несъвместими и неудобни за 

носене, отрязъците да бъдат опаковани в друг формат и прибрани в 

торбите. 

Моето становище е решението да остане така, както е, в този 

вид. Ако бъдат създадени неудобства, разбира се може да се реагира, 

за  да  не  се  създават  затруднения  на  секционните  избирателни 

комисии.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други изказвания?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Честна дума на мен не ми е ясно дали 

ги съхраняват тези стари кутии. Като знаем в какви големи размери 

са  и  като  се  има  предвид,  че  са  близо  12  хиляди  секции,  какви 

складови помещения трябват, защото те не стават да влизат една в 

друга,  а  трябва  да  са  наредени  една  върху  друга.  Аз  лично  се 

съмнявам  празни  картонени  кутии  някой  да  съхранява  с  такива 

огромни размери за следващите избори, но все пак някъде може и да 

има някакви.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа Солакова има думата.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си,  че  по 

отношение на частични избори с Решение № 612-МИ от 26 юни 2014 

г. възприехме тези размери, доколкото направихме проучване там, 
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където  имаше  насрочени  частични  избори.  Оказа  се,  че  те  ги 

съхраняват. Оказа се, че дори в някои общини, специално за община 

Камено  си  спомням,  в  общинския  център  размерите  са  едни,  за 

кметствата  размерите  са  други  –  те  ги  съхраняват  по  кметства  в 

общинската  администрация  в  сградата,  и  ги  извадиха,  за  да  ги 

ползват  по  време  на  частичните  избори.  По  същия  начин 

предполагам, че се действа в другите общини в страната. 

Този  проект,  който  ни  се  предлага  като  проект  на 

вниманието,  тъй като съчетава  в себе  си в рамките на размерите, 

посочени и размерите, които са от предишните избори, ако случайно 

ги съхраняват, да могат да ги използват, както колегата Цачев каза, 

без да се налага излишен допълнителен разход за закупуването им за 

тези избори специално.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Христов има думата.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, въпреки всичко съм съгласен 

с  госпожа  Матева,  че  по-скоро  би  трябвало  в  т.  2  да  дадем 

нормалните  малки  размери,  а  да  сложим  допълнителна  точка,  в 

която  да  пишем:  „При  наличие  на  подобни  кутии  от  предходни 

избори да могат да бъдат използвани”, за да включим тези цифри и 

така  нататък.  Но  пак  ще  си  поръчат  от  големите  кутии,  бъдете 

сигурни. Защото като извикаш една фирми и й кажеш: „Искам кутии 

от-до”, тя винаги избира най-големия размер, защото е най-скъпо за 

нея.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожо Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз в допълнение на това ще кажа, че в 

Монтана бяха търсили специално къде се произведат от най-големия 

размер  и  бяха  ходили  в  Пазарджик.  Мисля,  че  и  в  минимални 

размери да са кутиите, те пак не могат да влязат лесно в тези чували. 

Така че е по-добре да оставим по-малките размери и да им добавим 

наистина  т.  3,  в  която  да  напишем,  че  „и  торбите,  и  кутиите  от 

предишни избори, които се съхраняват, могат да бъдат използвани”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Докладчикът,  приемате  ли 

размерите на кутиите да бъдат 25/14/9 см. И едно изречение, което 
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да казва: „Ако кутии от предишни избори се съхраняват, могат да се 

използват”; ако кутия от изборите на 25 май 2014 г... (Реплики.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само ще Ви помоля – в т. 2 

остава дължина от 25 см. Тоест махаме „до”, а остава само първите 

числа.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Тогава няма нужда „от”. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Дължина 25 см, ширина 14 см.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Дължина  25  см,  ширина  14  см, 

височина 9 см. Нали така?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  И едно последно изречение като т. 

3,  че  „В  случай  че  се  съхраняват  кутии  от  предходни  избори, 

утвърдени с  Решение на  ЦИК № 180-ЕП от 16 април 2014 г.,  те 

могат да се използват и в настоящия вид избори”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Тъй  като  сега  променяме  размерите,  си 

мисля,  както и при торбите,  дали не следва да допуснем някакъв 

допуск? Защото, фиксирайки точно размерите до сантиметър, да не 

се  окаже в  един  момент,  че  са  налице  сигнали  и  възражения,  че 

кутията  не  е  с  абсолютно  точния  размер,  който  сме  посочили? 

Говоря за малкия  размер.  А същевременно даваме възможност и 

допускаме дължина до 45 см. 

Можем да го дадем, колеги, в проценти, да не е в сантиметри. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Приблизително.

РУМЕН ЦАЧЕВ: „Приблизително” е много относително. Или 

в проценти, или в сантиметри да го дадем.  Но мисля,  че е редно 

наистина да има някакъв допуск.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  ще Ви моля за  конкретен 

текст, който да включа в решението.

Моето предложение е проектът, сега предлага комисията.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако се приема по принцип предложението, 

лично моето предложение е да бъде в проценти. По-лесно би могло 

да се формулира. Посочвайки малкия размер, можем да кажем – с 

отклонение до 20%.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Обединихме  се  към  едно 

рационално изменение.

Моля да гласуваме решението с измененията в т. 2 размерите 

да са малките с добавка: „с възможно отклонение до 20%”, и с т. 3 – 

за използване на старите кутии там, където се съхраняват.

Който е съгласен, моля да гласува това решение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Колеги, доколкото разбирам, това е протоколно решение и ще 

бъде  изпратено  с  писмо  за  съгласуване  на  Администрация  на 

Министерския съвет.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред – проект 

на решение относно процедура за възлагане на дейности във връзка с 

провеждането  на  разяснителна  кампания  за  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен проект с име „Проект НС-ЗОП”. Подготвила съм проект на 

решение  процедура  за  възлагане  на  дейности  във  връзка  с 

провеждане  на  разяснителна  кампания  за  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г.

Само  ще  припомня,  че  с  наше  протоколно  решение  на  7 

октомври ние се обединихме около това, че изработването на аудио-

визуалните произведения  и печатните материали да се осъществи по 
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реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като са налице изключителни 

обстоятелства по смисъла на т. 8 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки.

Проектът на решение съм изпратила вчера на всички членове 

на ЦИК. Ако някой е успял да се запознае. 

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия следва да предоставя информация, организира 

и  провежда  чрез  средствата  за  масово  осведомяване  разяснителна 

кампания  относно  правата  и  задълженията  на  гражданите  в 

подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно 

машинното гласуване. 

С  протоколно  решение  от  7  август  2014  г.  ЦИК  реши  за 

провеждане  на  кампанията  да  възложи  изработване  на  аудио-

визуални  произведения  (клипове)  и  изработване,  отпечатване  и 

разпространение на печатни материали (брошури, листовки и др.). 

Дейностите,  свързани  с  провеждането  на  разяснителната 

кампания,  не  попадат  в  обхвата  на  §  3  от  Допълнителните 

разпоредби  на  Изборния  кодекс,  съгласно  който  разпоредбите  на 

Закона  за  обществените  поръчки  за  сроковете  за  провеждане  на 

процедурите не се прилагат. Поради това обстоятелство сключването 

на договори за услуга попада в приложното поле на общите правила 

по Закона за обществените поръчки. 

Прогнозната  стойност  на  видовете  дейности,  определена 

съгласно  чл.  15,  ал.  2,  т.  3  от  ЗОП,  предполага  прилагането  на 

открита  или  ограничена  процедура  или  договаряне  с  обявление, 

които процедури съдържат срокове, в които е невъзможно ЦИК да 

проведе  навременна  разяснителна  кампания.  Това  налага  да  се 

приложи законоустановената процедура на договаряне без обявление 

по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, поради възникване на необходимост от 

предприемане  на  неотложни  действия,  поради  настъпване  на 

изключителни  обстоятелства,  последиците  от  които  не  могат  да 

бъдат  преодолени  при  спазване  на  сроковете  за  провеждане  на 
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открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с 

обявление. 

Насрочването  на  предсрочните  избори  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. с Указ № 201 от 5 август 2014 г. 

на  Президента  на  републиката  представлява  изключително 

обстоятелство по смисъла на т.  8 от Допълнителни разпоредби на 

ЗОП.  Централната  избирателна  комисия  в  качеството  си  на 

възложител  не  е  имала  възможност  да  предвиди  кога  ще  бъдат 

насрочени изборите,  за  да предприеме действия по изпълнение на 

своите правомощия, за които следва да е налице основание, каквото 

представлява  указът  на  Президента.  Кратките  законови срокове,  в 

които  се  организира  произвеждането  на  избори,  не  позволяват 

прилагането  на  сроковете  в  отделните  процедури  по  Закона  за 

обществените поръчки, тъй като това може съществено да затрудни 

или да наруши нормалното изпълнение на нормативно установени 

дейности  на  възложителя.  Такава  дейност  безспорно  представлява 

провеждането на разяснителна кампания, която започва не по-късно 

от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат 

права и задължения за гражданите във връзка с изборите. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 

т. 32 от Изборния кодекс,  чл.  90,  ал.  1,  т.  4 и чл.  91 от Закона за 

обществените поръчки Централната избирателна комисия реши: 

Приема за  възлагане  на  дейности за  изработване на  аудио-

визуални  произведения  (клипове)  и  изработване,  отпечатване  и 

разпространение  на  печатни материали (брошури,  листовки и  др.) 

във  връзка  с  провеждане  на  разяснителната  кампания  на  ЦИК  за 

изборите  за  народни  представители  на  5  октомври  2014  г.  да  се 

приложи процедурата „Договаряне без обявление” по реда на чл. 90 

и сл. от Закона за обществените поръчки.

Одобрява покана за участие в процедурата „Договаряне без 

обявление”  съгласно  Приложение  № 1,  неразделна  част  от 

настоящото решение.
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Решението  да  се  изпрати  на  Агенцията  за  обществени 

поръчки. 

Колеги,  подготвила  съм този  проект  на  решение,  защото  е 

необходим  такъв  акт  на  Централната  избирателна  комисия  в 

качеството  на  възложител,  който  да  се  изпрати  в  Агенцията  за 

обществени поръчки, която задължително трябва да даде становище 

дали  е  законосъобразно  прилагането  на  чл. 90,  ал.  1,  т.  4  при 

изложените мотиви, които Ви изчетох в проекта на решение. 

Във вътрешната мрежа виждам, че е качена покана за участие 

в  договаряне  в  процедурата  „без  обявление”.  Не  съм  я  изчела, 

защото  юрисконсултите  я  подготвиха  и  непосредствено  преди 

началото на доклада е качена във вътрешната мрежа. 

Ако одобрим така изготвената покана и гласуваме решението, 

което  Ви  предложих,  следва  двете  заедно  да  ги  изпратим  до 

Агенцията за обществени поръчки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, откривам разискванията.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  много  благодаря  на  колегата 

Нейкова  за  изготвения  проект,  с  който  се  запознах  в  момента,  в 

който го качи при получаването. Само ще помоля за малко време да 

се запознаем с поканата, ако я гласуваме заедно.

Ако искате, да гласуваме решението и после поканата. Както 

решите.  Но  на  мен  ми  трябва  време  да  се  запозная  с  поканата. 

Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Аз  също  се  присъединявам  към  необходимостта  за 

запознаване с поканата.

Колеги, нека първо да обсъдим проекта на решение.

Не виждам желаещи за участие в разискванията.

Колеги, закривам разискванията.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.
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Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  

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

Приема се. Колеги, това е Решение № 666-НС.

Колеги,  по  искане  на  зам.-председателя  ще  отложа 

разглеждането на поканата за участие в процедура на договаряне без 

обявление за възлагане на обществена поръчка след почивката, за да 

можем да се запознаем и да я одобрим евентуално след корекции, 

ако се налагат такива, с протоколно решение.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред – 

доклад по писмо от Българската народна банка относно внасяне на 

депозити по чл. 129, ал. 1 от ИК.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  не  съм качила  писмото  на 

БНБ във вътрешната мрежа, защото информацията относно внасяне 

на  депозити,  така  или иначе,  вече  е  публикувана в  страницата  на 

Централната избирателна комисия.

С вх. № НС-00-51 от 11 август 2014 г. до ЦИК е изпратено 

писмо от БНБ в отговор на наше писмо от 7 август 2014 г. относно 

внасяне на депозити по чл. 129, ал. 1 от ИК за участие в изборите за 

народни представители.

От  банката  ни  уведомяват,  че  не  възразяват  по  сметката, 

открита в банката на името на Централната избирателна комисия, да 

се внасят депозитите, съгласно чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс за 

участие  в  изборите  за  народни представители.  Уведомяват  ни,  че 

депозитите, внасяни в брой на касите в БНБ, ще се приемат всеки 

работен  ден  до  15,45  ч.  с  изключение  на  20  и  25  август  2014  г., 

когато  приемането  се  удължава  до  17  ч.  За  внесения  безлихвен 

депозит  в  брой  се  дължи  такса,  съгласно  тарифата  на  банката. 

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на 

работното  време на  съответната  банка.  На 20 и  25 август  2014 г. 
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преводите  на  депозитите,  извършвани  от  другите  банки  чрез 

„БИСЕРА” ще се приемат до 15 ч., а чрез „РИНГС” – до 16 ч. БНБ 

ще изготвя и предоставя при движение по сметката отчет по сметка 

на ЦИК до 10 ч. на следващия работен ден.

Предлагам Ви да приемем писмото за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

В тази връзка, съответното съобщение е качено на интернет 

страницата ни, от която политическите партии и коалиции, а също 

така  и  инициативни  комитети  могат  да  получат  информация  за 

нашата сметка.

Моля  колегата  Матева  да  направи  съобщение  по  точка 

четвърта от дневния ред.

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да бъде отложено разглеждането 

на проекта за решение относно промяна в състава на ОИК-Лом за 

следващото  заседание,  тъй  като  преписката  не  е  изцяло 

окомплектована. Получих информация, че днес няма да се получат 

документите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Отлагам разглеждането на проекта за решение за утре.

Продължаваме  със  следващата  точка от  дневния  ред  – 

доклад относно постъпили предложения от областните управители 

за  състави  на  районните  избирателни  комисии  към  настоящия 

момент. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, колеги.

На  днешната  страница  под  дневен  ред,  второто  след  PDF-

файла,  пише:  „Избори  за  народни  представители  2014  г.”  Това  е 

списъкът на постъпилите предложения и протоколи от различните 

области,  където  са  проведени  консултациите,  които  трябва  да 

приключат  днес.  Днес  има  още  две  области,  които  провеждат 

консултациите си. Надявам се до края на работния ден да получим 

протоколите и съответно техните предложения от абсолютно всички 

области.
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Сега  ще  Ви  докладвам  –  на  осем  места  има  постигнато 

съгласие.  Има  справка,  която  се  намира  над  дневния  ред.  Тя  е 

„Справка_РИК-съгласие”, в която освен изброените на страницата, 

фигурира  и  Видин.  Фактически  не  сме  получили  само  папката  с 

оригиналите и хартиения носител. Уведомени сме, че има съгласие, 

но не Ви го докладвам по простата причина, че все пак искам да се 

запозная с протокола и да видя дали има наличие на съгласие. 

Сега гледам, че тук са включили Монтана и Софийска област. 

Да Ви кажа – аз не съм ги видяла, може би току-що са пристигнали, 

но така или иначе това са областите, в които са постигнали съгласие.

Сега бих искала да Ви обърна внимание на PDF-файл. Под 

табличката „Избори за народни представители” има изчисления за 

представителството  в  районните  избирателни  комисии  –  една 

таблица, която е изготвена от господин Емануил Христов. На втора 

страница има точно изчисление на представителите на различните 

политически  сили  в  ръководството  на  различните  парламентарно 

представени  политически  сили.  Председатели  и  секретари  са  в 

първата графа, зам.-председатели – във втората колонка.

Аз  Ви   предлагам  да  процедираме  така:  там,  където  има 

съгласие,  моля  да  се  запознаете  с  табличката,  означава,  че  няма 

пречка да бъде спазено съотношението, така както са се договорили 

политическите  сили,  участвали  в  консултациите  в  тези  области, 

където имаме съгласие. Там, където нямаме съгласие, ние трябва да 

разпределим   местата  на  председатели,  заместник-председатели  и 

секретари при спазване на разчетите, които имате на Вашия екран. 

Предлагам  утре,  надявам  се  до  края  на  работния  ден  да 

пристигнат  абсолютно  всички  предложения  от  31  области,  и  ако 

заседанието е насрочено за 14 ч.  може би към 10,30 ч.  или 11 ч., 

както  прецените,  да  събера  групата  по  назначаване  на  районните 

избирателни комисии и съответно да пристъпим към предложение, 

което да внесем в залата за разпределение на останалите места, при 

които нямаме постигнато съгласие. Ако  утре се стигне до решение 

на  Централната  избирателна  комисия  от  сряда  нататък 
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отговорниците  по  райони  –  папките  се  намират  в  моя  кабинет, 

трябва  да  си  вземат  папките,  да  си  подготвят  решенията  за 

назначаване,  така  както  Централната  избирателна  комисия 

съответно вземе решението за разпределение на местата в областите, 

в които няма постигнато съгласие.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Да го  проведем в  10,30 ч.,  какво 

пречи?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Или 11 ч., както решите. Но смятам, че 

ако  е  в  10,30  ч.  или  в  11  ч.,  ще  имаме  достатъчно  време,  за  да 

коментираме вече пристигналите абсолютно всички предложения от 

31-мата областни управители. 

Ако  сте  съгласни  с  така  направеното  предложение,  тогава 

свиквам групата утре в 10,30 ч. с тенденция до 11 ч. да успеем да се 

съберем.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  видяхме 

математическото  разпределение  за  сведение.  Комисията  утре  ще 

реши  как  да  се  разпределят  местата  в  районните  избирателни 

комисии. Няма какво да гласуваме в момента.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Може  ли  и  аз  да  направя  едно 

съобщение?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  10  ч.  да  се  съберем   от  работната 

група по жалбите, за да можем после да отидем в 10,30 ч. на другата 

работна група.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  такъв  случай,  колеги,  аз  не 

възразявам нашата работна група да е от 11 ч., за да може да имате 

възможност Вие да си свършите работа.   

РОСИЦА  МАТЕВА:   Добре,  значи  в  10,30  ч.  –  работната 

група по жалбите, а в 11 ч. – другата работна група.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  надявам  се 

всички разбрахте за събирането на работните  групи и началния час.
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Колеги,  по  реда  на  постъпване  от  допълнителните 

предложения  в  дневния  ред,  които  приехме,  продължаваме  със 

следващата точка –  писмо  до  Комисията  за  защита  на  личните 

данни  за  становище  за  необходимостта  от  регистрация  на 

избирателните комисии, партии, коалиции и инициативни комитети 

като администратори на лични данни.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешна  мрежа 

писмото е наречено така: „Писмо до КЗЛД – НС”.

Представям Ви проект на писмо до Комисията за защита на 

личните данни, с което искаме становище относно необходимостта 

от  регистрация  в  Комисия  за  защита  на  личните  данни  на 

избирателните  комисии,  партиите  и  коалициите  и  инициативните 

комитети,  както  и  да  се  дадат  съответните  указания  към  тях. 

Отправяме  молба  за  спешност  предвид  обстоятелството,  че 

районните избирателни комисии ще бъдат назначени не по-късно от 

15  август  2014  г.  и  в  кратък  текст  обясняваме  на  Комисията  за 

защита на личните данни, че партиите, коалициите и инициативните 

комитети  обработват  и  предоставят  лични  данни  на  избиратели, 

които подкрепят  участието в  изборите  на  партии и  коалиции или 

независими кандидати, като идеята, изразявайки своето становище, е 

Комисията за личните данни да даде съответните указания, които да 

бъдат достъпни и на интернет страницата на Комисията за защита на 

личните данни и това да стане своевременно, тоест преди началото 

на регистрацията на участниците в изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, въпроси, коментари, предложения? Не виждам.

Колега Цачев, заповядайте?

РУМЕН ЦАЧЕВ: По същество нямам, но просто си мислех 

дали обръщението да не е до председателя на комисията, а не така 

общо към цялата комисия?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега-докладчик?
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Адресирала  съм  го  така  предвид 

това, че комисията е колективен орган, но ако ЦИК реши, мога да 

възприема и предложението на колегата Цачев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?

Който е съгласен с така предложеното писмо с направеното 

допълнение, моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).

Приема се.

Следваща  точка –  проект на отговор по запитване от МВР, 

вх. № ЕП-04-02-377 от 6 август 2014 г.

Както броите, колега Пенев, дойде и Вашият ред.

Заповядайте за Вашия доклад.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  касае  се  за  запитване, 

постъпило от Пето районно управление при СДВР, с искане да се 

представят  данни  във  връзка  за  образувано  производство  по 

проверка за нарушения във връзка със съставянето на списъците за 

подкрепа  на  коалиция  „Националистически  партии  на  България”. 

Писмото,  което  е  постъпило  в  Деловодството  на  Централната 

избирателна  комисия,  е  с  вх. № ЕП-04-02-377  от  6  август  2014  г. 

Проектът на отговора на писмото е качен във вътрешната мрежа с 

№ 1043. Отговорът е стандартен, така както отговаряме по принцип 

на такива запитвания. 

Ако има някакви предложения, колеги?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  който е съгласен с  така предложения ни проект за 

писмо, моля да гласува. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Росица 

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред – проект 

на отговор по сигнал-заявление от адв. Капка Гергинова.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа е  качен  PDF-файл:  „ЕП-22-

787”. Това е сигнал-заявление от госпожа Капка Гергинова – адвокат 

в Софийска адвокатска колегия. Също така в мрежата е качен проект 

на отговор във връзка с това заявление под наименование „Отговор-

сигнал Гергинова”.

Заявлението,  колеги,  касае  друго  предходно,  което  е 

разгледано, прието с протоколно решение и изпратено на госпожа 

Гергинова. По същество в заявлението се преповтарят въпросите в 

това  предходно  заявление  от  19  юни  2014  г.  Всъщност  то  касае 

подаден от госпожата сигнал по телефона в изборния ден на 25 май 

2014 г.  Сигналът е приет по телефона, разгледан е. Впоследствие, 

както казах, комисията във връзка със заявлението й от 19 юни 2014 

г. е отговорила с писмо. 

Въпросите, които тя поставя в това заявление, по същество се 

преповтарят  с  известни  нюанси.  Има  и  допълнително  поставен 

въпрос  относно  дали  се  извършват  записи  на  проведените  в 

Централната  избирателна  комисия  телефони  разговори.  Ако  се 

извършват такива записи, какъв е начинът за тяхното прослушване, 

за достъп до тях и така нататък.

Изготвил  съм  кратък  отговор,  който  е  публикуван  във 

вътрешната  мрежа.  Запознайте  се  с  него  и  ако  няма  коментари, 

можем да го обсъдим, да го приемем с протоколно решение и да го 

изпратим на госпожа Гергинова.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  има  ли  някакви 

корекции на това писмо и някакви предложения? (Уточнения.)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  там,  където  пишем  дали  се 

извършва запис на съдържанието на приета по телефона сигнали – 

да, извършва се. Защото ние имахме подготвена бланка и в изборния 

ден...

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тя пита за друг запис – за запис на 

телефонния разговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения ни проект на отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева); против – няма.

Приема се. Благодаря, колеги.

Продължаваме  със  следващата точка от  дневния  ред  – 

докладна  записка  от  главния  юрисконсулт  Николай  Желязков  и 

документация за технически спецификации за закупуване на офис-

техника. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.

Госпожо  председател,  на  поредно  заседание  ще  Ви 

информирам за направеното до момента по отношение на  изготвяне 

на  документите  за  процедурата  за  доставка  на  офис-техника  за 

нуждите на Централната избирателна комисия. Касае се специално 

за компютри, принтери и скенери. На последното заседание в петък 

информирах, че има изготвени всички технически характеристики, 

но  тогава  се  постави  въпросът,  че  няма  изготвено  решение  за 

обявяване на възлагането. 

В тази връзка от главния юрисконсулт Николай Желязков сме 

получили  докладна  записка,  която  е  от  днешна  дата,  затова  не  е 

качена, но понеже е кратка, ще Ви я зачета.
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Тя е относно възлагане на обществена поръчка, понеже не е 

написано да бъде качена… (Реплика.)  Ще Ви я дам,  за  да видите 

какво пише. Нали затова започнах да чета какво пише в докладна 

записката!

      „Докладна записка от Николай Желязков относно възлагане 

на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2  при условията и реда на 

Глава осма „А” от Закона за обществените поръчки без провеждане 

на процедура с предмет „доставка на офис-техника за нуждите на 

Централната избирателна комисия”.

„Уважаема госпожо Алексиева,

В  изпълнение  на  решение  по  протокол  №  78  от  6  август 

2014 г.  на  ЦИК  Ви  представих  изготвената  документация  за 

възлагане на обществена  поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 при  условията 

и  реда  на  Глава  осма  „А” от  ЗОП с  предмет  „доставка  на  офис-

техника за нуждите на Централната избирателна комисия”.

Съгласно  чл. 101, ал. 2 от ЗОП за възлагане на поръчките по 

чл. 14, ал. 4 от ЗОП възложителят събира оферти с публикуване на 

покана (публична покана).

Възложителят на основание чл. 101б, ал. 2 от ЗОП в един и 

същи ден публикува поканата на портала за обществени поръчки и в 

профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се 

публикуват и приложенията към нея. ЦИК не е длъжна по закон да 

приема изрично решение за възлагането на поръчката. Това може да 

стане  с  нейно  решение  по  протокол.  Не  е  задължително,  но  е 

възможно  от  гледна  точка  на  публичност  и  прозрачност  на 

дейността й ЦИК да прецени възлагането на поръчка при  условията 

и реда на Глава осма „А” чрез публична покана да бъде обявено  с 

изрично  решение.  Това  е  в  прерогативите  и  оперативната 

самостоятелност на ЦИК.”

Подпис: гл.-юрисконсулт на ЦИК.

Той  ми  обяснява,  тъй  като  миналия  път  отхвърлихме 

обявяването  на  поръчката,  защото  няма  подготвено  решение  – 

казваме, че е точно по чл. 14, ал. 2, т. 2. Не е задължително да има 
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специално  решение,  може  и  с  протоколно  решение,  както  аз  бях 

предложил предния път. Дори тогава, ако си спомняте, предложих и 

на  председателката  да  възложи  на  някой  тук,  който  е  бил  на 

курсовете по ЗОП, да изготви такова решение, но явно в докладната 

записка е записано, че тъй като поръчката е по чл. 14, няма изрично 

изискване – не е задължително, да има решение за това, а може да 

стане с протоколно решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега.  

Колеги,  в  момента  администрацията  качва  това  становище 

във  вътрешната  мрежа.  Също  така  помолих  да  прехвърлят  и 

техническите спецификации от предходно на днешно заседание, за 

да можем в един момент да ги утвърдим. Доколкото си спомняте при 

предишния  доклад  от  колегата  Христов,  ние  оставихме  да 

разгледаме тези технически спецификации и документация по ЗОП и 

евентуално ако имаме някакви възражения, някакви предложения за 

изменение и допълнения, да го направим. Надявам се, че вече имаме 

готовност  в  тази  насока.  Убедена  съм,  че   всички  колеги  са  се 

запознали и са готови със своите становища.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  имам  въпрос  към  колегата 

Христов.

Зачетохте чл. 101а от Закона за обществените поръчки, може 

ли това изречение отново? Просто искам да направя проверка със 

закона.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Член 101а, ал. 2.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако считате, че е 

необходимо, както с предходната публична покана, така и тук да си 

дадем още малко време да се запознаем добре, нека да го направим, 

но да имаме и яснота, че всъщност ние трябва да се снабдим с тази 

офис-техника  своевременно.  Така  че  отлагам  за  след  почивката 

дискусията  по  този  въпрос.  Дотогава  ще  е  прехвърлена  и  във 

вътрешната мрежа цялата преписка.
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Продължете, колега Христов, със следващата точка – доклад 

по две писма, получени по електронната поща на 11 август 2014 г., 

от  представителя  на  Европейската  комисия  за  активността  на 

изборите за Европейския парламент 2014 г.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, благодаря Ви.

Тук  по-скоро  ще  бъде  за  информация.  С  днешна  дата  по 

електронната поща са получени две писма от Представителството на 

Европейската комисия.

Първото  писмо,  съжалявам,  че  го  няма  господин  Сашо 

Андреев, тъй като той е запознат. И госпожа Сидерова също беше 

запозната с отговора ни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Сашо Андреев е тук.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Извинявам се!

Благой  Благоев  от  представителство  в  България  ни  беше 

написал,  няколко  пъти  коментирахме  това  нещо  във  връзка  с 

активността,  ако  си  спомняте  на  евроизборите,  че  има  няколко 

стотни  разлика.  Дадохме  много  подробно  описание,  но  явно  в 

отговора  си  до  госпожа  Донатела  Виола  той  е  написал  само  по-

кратките данни, които са, и в тази връзка тя пак отново пита защо на 

сайта пише 65,84%, пък тя като правила сметка с „Елка”  излизало 

66,1% – малка разлика. Това стана сутринта към 8 ч. Около 10,30 ч. 

получаваме,  вероятно  именно  от  господин  Благой  Благоев, 

информацията,  която  той  праща  и  получава  от  госпожа  Виола  – 

точно какво той е пратил и какво тя ни отговаря. 

В края на краищата той наистина пише къде точно в нашия 

сайт могат да бъдат намерени данните за 2014 г., за 2009 г. и едно 

съвсем  кратко  обяснение  за  тази  разлика.  Тоест  препращат  ни 

кореспонденцията  между  тях  без  нищо конкретно  до  нас  да  има, 

тоест някакво писмо до нас. Това е само кореспонденцията, която ни 

препращат. 

В крайна сметка наистина госпожата и тя по същия начин, 

както нашите колеги, пита – защо след като на сайта ни пише, че 
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електоратът ни е 6 млн. 543 хил. 423, а пък са гласували 2 млн. 360 и 

еди-какво си и се получава 36,1%, на сайта ни пише 35,84%. 

Ние дадохме доста конкретно обяснение – че хората, които са 

гласували навън, а това са 26 хил. 37 души, помня ги вече, понеже 

ми  се  набиха  в  главата  –  те  фигурират  в  списъците  в  България, 

фигурират  и  в  чужбина.  Те  са  двойно дописани в  общия списък, 

затова  би трябвало да  бъдат извадени от тези 6 млн.  500 и колко 

хиляди  души  беше  и  тъй  като  ние  на  нашия  сайт  показваме 

активността в страната, а не изобщо, тоест гласувалите в чужбина не 

се включват, именно тези, които са гласували 26 хил. 037 ги вадим 

от броя на гласувалите на тези избори, ги вадим и от броя на хората, 

които имат право да гласуват, тъй като са двойно гласували. Като се 

раздели, се получава цифрата, която е на нашия сайт. Явно е, че това 

нещо не е изяснено.

Така или иначе още един път искам да кажа, тъй като тази 

кореспонденция, макар че сега е дадена за превод, според мен дори 

не е необходимо, тъй като тя не е официално писмо до нас. Тоест тя 

е пратена да представителството в България, възможно е, тъй като е 

по имейл, да има копие, но не е с конкретен въпрос до нас. 

Аз смятам на следващия момент да не отговаряме. Но да се 

изясни, да изчакаме конкретно превода. Така или иначе, правилно е, 

което  госпожа  Сидерова  ми  каза,  това,  което  ние  пратихме  като 

отговор на господин Благоев, не е пратено, не е преведено, пратено е 

„mot a mot”, както ние сме го пратили, а той го е перифразирал със 

свои думи, не е дал пълното обяснение на това, което ние сме дали.

Просто за момента го давам за сведение, ще изчакам превода.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега Христов. 

Продължава  кореспонденцията  в  тази  връзка.  Само  преди 

няколко минути спешно получихме още едно писмо. Поради тази 

причина,  колеги,  предлагам сега  да е наистина за сведение,  както 

каза  и  колегата  Христов,  но  в  един  бъдещ  момент  ние  го 
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упълномощим  да  препрати  директно  до  съответния  адресат  и 

широкото обяснение, което ние дадохме, ако се наложи.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да го преведем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  да  го  преведем,  но 

ако се наложи.

Колеги,  понеже  колегата  Христов  постави  този  въпрос,  аз 

считам, че всяка кореспонденция, която пристига в самата комисия 

на чужд език, би следвало да бъде преведена на български език, дори 

най-малкото  заради  нашата  деловодна  система,  за  да  имаме  там 

превод  на  българския  език.  По  тази  причина  ще  продължа 

практиката в момента, в който  пристигне до нас макар и с копие 

съобщение на чужд език, то да бъде преведено на български език.

Колеги,  продължаваме  с  отложената  точка до  съставяне 

проект  на  писмо –  проект  на  решение относно  осъществяване  на 

контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа като 

проект на писмо № 1045 е гласуваното принципно преди известно 

време в днешното заседание писмо до изпълнителния  директор на 

печатницата  на  БНБ  господин  Симеонов  с  молба  за  становище 

относно  необходимостта  от  ползване  и  на  други  специализирани 

печатници при отпечатване на хартиените бюлетини. 

Аз като докладчик на писмото правя корекция,  че  първите 

три  изречения  ще  бъдат  събрани  в  един  абзац.  Предлагам  да  го 

гласуваме за изпращане. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате 

възможност да се запознаете.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „При  необходимост  БНБ  може  да 

ползва  и  други  специализирани  печатници”,  да  добавим:  „които 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс”. А да не говорим, че 

тя  в  страната  е  само  една,  но  тя  трябва  да  отговаря  на 

изискванията…
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И да не е съгласна госпожа Солакова, аз го предлагам, защото 

това са изискванията на закона.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Защо ми се караш?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля Ви се!

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Формулирай ми текст. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Преставам  да  участвам в  дебатите, 

само ще вдигам ръка „против”. 

Оттеглям си предложението, след като няма да...

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  взимам повод от думи на 

колега и Ви предлагам след думите „при необходимост БНБ може да 

ползва  и  други  специализирани  печатници”,  да  добавим  текста: 

„които отговарят на изискванията на Изборния кодекс”.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Не виждам някакви възражения. 

Колеги,  колегата  докладчик  прие  едно  допълнение,  което 

беше направено в зала. 

Други предложения, колеги? Не виждам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще Ви моля предложенията 

за промени на проекта за писмо да ги правим на микрофон.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения  проект на писмо ведно 

с допълнението направено в зала, моля да гласува.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

С  това  приключихме  и  с  тази  точка  от  дневния  ред  за 

момента.
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Продължаваме  със  следваща  точка –  доклад  относно 

медийните пакети. 

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря.

Уважаеми колеги,  в ЦИК са постъпили последните искания 

относно изплащането на изпълнението и утвърдени от нас договори 

по медийните пакети.

Първото е с вх. № ЕП-20-594 от 4 юли 2014 г., договор между 

„САТ ТВ” ООД и политическа партия „Зелените”, като стойността 

по договора е 480 лв. с ДДС.

Към  искането  са  представени  доказателства  във  връзка  с 

изпълнението на договора, така също и всички останали необходими 

документи, които изискваме с наше Решение № 156-ЕП.

Следващото искане е с вх. № ЕП-20-595 от 11 юли 2014 г. 

като тук договорът е между „Икономедиа” АД и политическа партия 

„Зелените”. Стойността по този договор е 4 хиляди лв. с ДДС. 

По това искане са представени изисканите от нас документи, 

съгласно нашето Решение № 156-ЕП.

Третото,  последно  искане  от  „Икономедиа”  АД  и 

Християндемократическата  партия,  вх.  №  ЕП-20-596  от  11  юли 

2014 г. Стойността по този договор е 7 хил. 267 лв. и 50 ст. с ДДС. 

Представени са документите, които ние изискваме, съгласно 

наше Решение № 156-ЕП.

С това предлагам да одобрим изплащането по тези договори, 

като с това приключва и изпълнението на всички утвърдени от нас 

договори във връзка с еврокампанията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, въпроси, коментари? Не виждам.

Имате коментар ли? 

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Извинете, колеги, аз не можах да разбера – 

ние сега какво одобряваме: договори или неизплатени суми?
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МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ:  Неизплатени суми по утвърдени 

договори. Това одобряваме.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не знам коя е причината за това закъснение.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Причината,  на  която  се  дължи 

това закъснение е, че по изпълнението на два от договорите не бяха 

представени  необходимите  документи  и  по  мое  указание  тези 

нередности  бяха  отстранени,  за  да  можем  да  изплатим  тези 

възнаграждения. На това се дължи забавянето.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте за коментар.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  попитах,  защото  току-що  преди 

заседанието намерих на бюрото си по същия начин една неизплатена 

сума. Не съм го докладвала,  защото трябваше да проверя нещата. 

Така че може би колегата, след като е правил тази справка, да видим 

и това.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Аз го видях, там всичко е наред. 

Затова първо това докладвах – между „САТ ТВ” ООД и политическа 

партия „Зелените”, нали така?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Точно така е.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Да, първо докладвах това. Всичко 

е наред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като  се 

проведе  разговор,  да  потвърдим  –  става  дума  за  обсъждане  на 

извършени  разходи  по  вече  утвърдени  с  предходно  протоколно 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  договори.  Това  е 

първото.

Второто е, че с това приключват всичките ни ангажименти, 

свързани с медийни пакети.

Колеги,  имате  ли  някакви  допълнителни  коментари?  Не 

виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното  предложение, 

моля да гласува.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева); против – няма.

Приема се.

Колеги,  в  тази  връзка  припомням,  че  пристигна  писмо  от 

Сметната  палата  с  искане  да  представим  информация  за 

предоставените  суми  по  медийни  пакети  на  участниците  – 

политически  партии,  коалиции  или  инициативни  комитети,  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

След  като  ние  вече  приключваме  с  всички  доклади  и 

одобряваме с протоколно решение всички разходи, ще се обърна с 

молба към членовете на работната група утре да докладват и това 

писмо до Сметната палата, така че ние да изпълним ангажимента си 

там.

Следваща  точка –  съпроводително писмо за  изпращане на 

две  решения на министъра на външните работи Даниел Митов за 

образуване на избирателни секции извън страната и за  условията, 

реда  и  организацията  за  гласуване  на  български  граждани  извън 

страната.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във връзка с решенията 

за образуване на избирателни секции извън страната и с решението 

за  условията,  реда  и  организацията  за  гласуване  на  български 

граждани извън страната трябва да изпратим тези две решения на 

министъра на  външните работи господин Даниел Митов съгласно 

нашата  хронограма  и  съгласно  изискванията  на  кодекса.  Поради 

тази  причина  във  вътрешната  мрежа  съм  качила  писмо  №  1047. 

Според мен то е утвърдено и бланково, с което като съпроводително 

писмо  изпращаме  тези  две  решения  на  министъра  на  външните 
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работи  като  отдолу  може  би  трябва  да  пише  „Приложение: 

Решенията”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

приложения за допълнения? (Реплика на Иванка Грозева.)

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ще го поправя, да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен,  с така предложения ни проект за писмо, 

ведно с корекциите нанесени в зала, моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен  

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

Приема се. 

Колеги, продължаваме  със  следваща точка от дневния ред 

– възнаграждения ОИК – Севлиево.

Заповядайте, колега Бойкинова.

           МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  постъпило е искане от 

общинска  избирателна  комисия  –  град  Севлиево  за  заплащане  на 

възнаграждения на членовете на общинската избирателна комисия 

за проведени три извънредни заседания и едно дежурство.

На първото заседание, което се е провело на 1 юли 2014 г., от 

общинската избирателна комисия са присъствали председател, зам.-

председател,  секретар  и  седем  членове.  На  това  заседание  са 

прекратили пълномощията на общински съветник и са разгледали 

заявления на друг общински  съветник, който си е подал молба за 

прекратяване на пълномощията му. На това заседание прекратяват 

пълномощията  на  общинския  съветник,  а  на  втория  му  дават 

възможност да вземе възражение. 

На второто заседание, което се е провело на 3 юли 2014 г., на 

мястото  на  предсрочно  прекратилия  пълномощията  общински 

съветник  общинската  избирателна  комисия  назначава,  обявява  за 

51



избран  следващия  общински съветник  от  листата.  Това  е  на  това 

заседание.

На третото извънредно заседание, което е проведено на 7 юли 

2014 г., прекратяват пълномощията на втория общински съветник и 

на негово място обявяват за избран следващия от листата общински 

съветник. 

Става въпрос за двама общински съветници от две различни 

партии. Съответно е изготвена справка за проведено дежурство, в 

което  двама  членове  и  секретар  на  ОИК-Севлиево  са  подготвили 

провеждането  на  тези  три  извънредни  заседания  на  общинската 

избирателна комисия. 

Предлагам да им се изплатят възнаграждения от държавния 

бюджет на основание чл. 458 от Изборния  кодекс и  чл. 83, ал. 4 във 

връзка с т. 6 от наше решение № 631-МИ от 15 юли 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Коментари,  възражения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен  с така направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.

Приема се. 

Колега,  продължете  с  доклада  по  следващата  точка  – 

писмото на Енчо Иванов – член на РИК-Стара Загора за изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Постъпило  е  в  Централната 

избирателна  комисия  предложение  от  господин  Енчо  Иванов. 

Колегата Енчо Иванов е дългогодишен член на ОИК от 1999 г., а в 
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последните  избори  е  председател  на  районната  избирателна 

комисия.

Господин Иванов ни предлага, най-кратко казано, техническо 

задание, като в техническата част може би колегата Христов да го 

докладва. Най-общо в това техническо задание тъй като колегата е 

информатик,  програмист,  ни  е  дал  в  екселски  файл  разработен 

програмен  продукт,  в  който  да  улесни  работата,  съответно  на 

районните и общинските избирателни  комисии. Това са екселски 

таблици за  попълване  на   членовете  на  секционните  избирателни 

комисии,  съответно  за  техните  замени,  както  и  за  застъпниците. 

Отделна  процедура  е,  съгласно  указанията  на  ЦИК,  знаете,  че 

районната  избирателна  комисия  води  и  публичен  регистър  на 

застъпниците  –  всичко  това  го  е  описал,  като  е  предоставил   и 

техническо задание. Не знам дали го има на технически носител, или 

е като прикачен файл – това не мога да кажа,  докладвам това, което 

е на хартиен носител. 

Преписката  е  адресирана  до  господин  Томов,  до  господин 

Христов  –  до  мен  и  до  господин  Андреев  може  би,  защото 

участвахме за обучението и отговаряхме за Стара Загора.

Лично аз считам, че трябва да отделим време, да се запознаем 

с това техническо задание и ако наистина по някакъв начин може да 

се улесни дейността на районите избирателни комисии, съответно на 

общинските избирателни комисии, може да им се предостави това 

задание, като колегата е предложил да ни направи и презентация, с 

която нагледно да ни обясни подробно неговия продукт. Предлага 

както  в  Централната  избирателна  комисия,  така  и  в  Габрово,  и  в 

Сливен съответно да направи презентация, която, разбира се, да бъде 

с мултимедия, нагледно.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  какви  предложения 

имате относно това писмо?

Госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам предложение, тъй като става 

въпрос  пак  за  някакъв  вид  визуална  представа  да  бъде  качено 
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каквото  е,  за  да  го  видим.  Няма  как  да  се  обсъжда  това  по  този 

начин, без да обиждам колегата докладчик, като много й благодаря 

за подробния доклад.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, аз не се обиждам, но считам, че 

ние  се  разбрахме  всичко,  което  е  нужно  с  резолюция  на 

председателя да се качва. Или не знам какво ще решим! Така едни 

колеги качват всичко в деловодната мрежа, а други – не. Считам, че 

това трябва да бъде задължение на председателя. Аз докладвам това, 

което съм намерила на бюрото си и ми е разпределено.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Господин  Христов,  Вие  ще 

кажете ли нещо по въпроса?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз първо ще кажа, че не е никакъв 

проблем  да  се  качи  това,  което  ни  е  изпратил,  специално  по 

отношение  на  техническото  задание.  Предварително  мога  да  Ви 

кажа, че е техническо задание, но е написано малко по-технически. 

Така че не знам доколко ще Ви бъде от помощ. Това е едното.

Второто  нещо,  което  е,  малко  повече  искам  да  Ви  кажа. 

Колегата, тъй като е информатик, е подготвил програмни продукти и 

сега използва в практиката си като председател или член съответно 

на районните или на общинските  избирателни комисии. Използвал 

ги е на предходните избори и на по-предходни избори. Той ми каза, 

че е разговарял още на по-предни избори с професор Калинов, тъй 

като той отговаряше за Стара Загора, имали са разговори там.

Доколкото разбрах, но не мога да Ви кажа точно кога, е идвал 

в  София  и  е  разговарял  с  Цветозар  Томов.  Тук  подробно  му  е 

обяснявал нещата, но тъй като господин Томов е възпрепятстван – 

съжалявам,   той  би  могъл  да  даде  повече  информация.  Той  го  е 

накарал  да  напише  едно  писмо  до  Централната  избирателна 

комисия,  така че това,  което е получено  при нас,  е именно след 

разговора с господин Томов.

По време на почивката ми господин Енчо Иванов се обади по 

телефона  и  ми  обясни  накратко  нещата,  но  тогава  нито  имах 

компютър при мен, нито имах възможност повече да видя от нещата. 
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Истината е, че той фактически подготвя няколко файла, които 

са екселски по отношение на таблици, които фактически задължават 

районните или общинските избирателни комисии да ги попълват при 

назначаване  на  застъпници,  при  назначаване  на  членове  на 

съответни секционни избирателни комисии, на резервните членове и 

така нататък, тоест да улесни работата им.

В интерес на истината трябва да Ви кажа – ще се върна малко 

назад, тъй като той това нещо го прилага в Стара Загора поне от две 

години, предлага в съседните окръзи Габрово и Сливен, които са до 

тях, да го упълномощим като се назначат  районните избирателни 

комисии,  пред тях –   директно ще отиде,  на място,  да  представи 

програмния продукт. Ако те желаят, да го възприемат и да им окаже 

някаква помощ. Не иска никакво заплащане, разбира се, за това. Но 

иска от наша страна най-малкото едно писмено потвърждение, тоест 

ние  да  препоръчаме  примерно  на   Габрово  и  на  Сливен  да  се 

срещнат с него. Това е едно от нещата, за което се повдига въпросът 

в Централната избирателна комисия. 

Бях  започнал  за  нещо  друго  –  в  интерес  на  истината  ако 

някой ще ползва този продукт, трябва да бъде много добре запознат 

с  работата  на  „Ексел”,  с  тези  проблеми.  Не  може  да   случайно 

назначен човек, все пак трябва да бъде специалист с някакви средни 

възможности,  за  да  може  да  се  ползва.  Разбира  се  ние  даваме 

възможност  на  районните  избирателни  комисии  да  си  назначат 

експерти, така че явно това няма да бъде проблем. 

Това, което каза и госпожа Бойкинова, е, че той предлага ако 

го поканим, да дойде в Централната избирателна комисия да обясни. 

Но аз лично не виждам как на Централната избирателна комисия ще 

се обяснява това нещо, още повече че ние не можем да напишем 

ръководство в този вид.

Аз принципно поддържам неговото становище да изпратим 

писмо  след  назначаването  на  РИК-Габрово  и  РИК-Сливен  с 

препоръка да се срещнат с него и да го изслушат, тъй като те са там 

на  сравнително  малко  километри,  не  е  проблем,  и  ако  решат  да 
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използват  този  продукт,  той  обещава,  че  ще  им  окаже  някакво 

съдействие. 

Това,  което  за  момента  можем да  направим,  според  мен  е 

единствено това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, тъй като докато бях извън зала е поставен под въпрос 

начина, по който аз качвам или резолирам качване във вътрешната 

мрежа, бих желала да обясня и за слушателите ни, че онова, което 

постигнахме като споразумение, е всички жалби задължително с моя 

резолюция да бъдат качвани във вътрешната мрежа. Оттам-насетне 

ние одобрихме длъжностни характеристики на администрацията на 

Централната избирателна комисия, с които въведохме принципа, че 

всеки член на Централната избирателна комисия по свое усмотрение 

би могъл да внася за  качване във вътрешната мрежа  определени 

преписки. По същия начин аз моля и нещата, които са свързани с 

администрацията, да бъдат качвани във вътрешна мрежа. 

Категорично  не  приемам  правомощия  повече  от  тези,  а 

именно аз да преценявам абсолютно всички преписки, дали да се 

качат, или не. 

Напомням  отново,  че  всички  Вие  бихте  могли  да  качвате 

преписки или ако Вие прецените, че не е необходимо, но ако член на 

комисията пожелае преписка да бъде качена във вътрешната мрежа с 

уговорката, че тя се качва в деловодната мрежа, то при искане, дори 

на  един  член  на  Централната  избирателна   комисия,  считам,  че 

съответното писмо, преписка, документи към преписка би трябвало 

да се качат във вътрешната мрежа.

Що се касае до разговора по същество, колеги, наистина ми 

се ще ние да се запознаем с предложението на господин Иванов и да 

преценим всички дали и доколко е необходимо да бъде изпратено до 

районните избирателни комисии. Така че нека сега да го приемем 

като сведение.

Заповядайте, колега Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  само  като  допълнение  имам  едно 

предложение – да бъде предоставен материалът на ръководителите 

или на работните групи, които са по застъпници, наблюдатели и така 

нататък, тъй като сега районните комисии ще водят регистрите и ако 

се прецени, че са  подходящи, да се препоръча на всички районни 

комисии, а не само на тези в района. Затова предлагам да се разгледа 

внимателно.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  предлагам  наистина  да  го 

поканим  и  както  той  е  предложил,  да  ни  направи  презентация  с 

мултимедия и ние да се запознаем. Цялата избирателна комисия да 

се убедим дали наистина има нужда, или не и евентуално след това, 

както каза колегата Матева, да ги предоставим на всички районни 

избирателни комисии за улеснение на тяхната работа. Нали целта е 

обща – да се улеснят?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека съответните 

работни  групи да  уточнят  помежду  си  дата,  на  която  да  поканят 

лицето с оглед интензивната ни работа, така че да се  запознаят с 

всички с тези предложения.

С това преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

писмо от главния секретар на МВР, вх.  № НС-04-02-2 от 8 август 

2014 г., относно охраната на бюлетините.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение на 

този  етап,  защото  Ви  предлагам  да  отложим  отговора  след 

уточняване  и  приемане  на  проекта  на  решение  относно 

отпечатването на хартиените бюлетини.

 Виждам,  че  писмото  няма  резолюция  да  е  качено  във 

вътрешната мрежа, вх. № НС-04-02-2 от 8 август 2014 г. главният 

секретар  на МВР с писмо до нас, с копие до главния секретар на 

Министерския  съвет  поставя  въпроса  във  връзка  с  обезпечаване 

сигурността на предстоящите извънредни  парламентарни избори и в 

частност охраната от МВР на изработването бюлетините за изборите 

на 5 октомври 2014 г. Моли да бъдат информирани къде ще бъдат 
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отпечатани бюлетините и своевременно да бъдат  информирани за 

всяко  следващо  решение,  свързано  с  промяна  на  мястото  на 

отпечатване на бюлетините.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Има ли възражения срещу това да го приемем на този етап за 

сведение? Не виждам.

Следваща  точка  – писмо за сведение, вх. № НС-05-27 от 11 

август 2014 г., относно технически екип в областна администрация 

Добрич.

Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви писмо, което е 

получено днес по пощата, по доклад на госпожа Грозева по повод на 

постъпило  писмо  с  подобно  съдържание  относно  техническите 

екипи  за изборите на 5 октомври 2014 г.  от Враца и протоколно 

решение да се обособи папка, Ви докладвам за вх. № НС-05-27 от 11 

август 2014 г. относно технически екип в областна администрация 

Добрич.  По  същия  начин  ще  предоставя  в  канцелария  №  23  за 

прилагане към обособената вече папка. 

Докладвам  Ви  вх.  №  ЦИК-09-52  от  9  август  2014 г. 

докладната записка е публикувана във вътрешната мрежа в  папка 

заседание с днешна дата. Това е докладна записка от главен експерт 

господин  Цонковски,  съгласувано  е  с  директора  на  дирекция 

госпожа Красимира Манолова, във връзка с проучване по интернет 

за предлагани закуски и безалкохолни напитки. Приложени са три 

оферти.

Предлагам след запознаване и конкретни предложенията, ако 

се налага, да се докладва за приемане на протоколно решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сюлейманов  със  следваща точка –  доклад  относно  казуса  с 

забавянето изплащането на възнагражденията на ОИК-Бойчиновци.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря.

Уважаеми колеги, с протоколно решение от 6 август 2014 г. 

ми бе възложено да направя проверка относно казус със забавянето 
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изплащане на възнагражденията на членовете на  ОИК-Бойчиновци. 

Във връзка с тази проверки Ви докладвам следното. 

Във  вътрешната  мрежа  е  качено  писмо  от  областния 

управител на област Монтана до председателя на ОИК, от което  е 

видно,  че  с  платежно  нареждане  от  15  април  2013  г.  областната 

администрация  е  наредила  сумата  569,84  лв.  за  изплащането  на 

възнагражденията  и  осигурителните  вноски  на  членовете  на 

общинската избирателна комисия за заседанието, което е проведено 

на  15 декември  2012  г.  Дотук  всичко  е  добре,  проблемите 

продължават оттук-нататък. До края  на 2013 г.  тази същата сума 

стои по сметката на община Бойчиновци, която по недоглеждане не 

е преведена по предназначение на членовете на ОИК, а е върната 

обратно в областната администрация. Оттук-нататък, след проведен 

разговор с Роза Николова – началник-отдел  „Финанси”, както и с 

главния  счетоводител  на  областната  администрация  госпожа 

Даниела Миронова, установихме, че същата сума вече от областната 

администрация е преведена обратно в Министерския съвет. Оттук-

нататък от общинската администрация в Монтана осъзнават своята 

грешка и своя пропуск и поеха ангажимент, след проведен разговор 

и с кмета на общината, да преведат по сметките, тоест да изплатят 

възнагражденията за сметка на общинския бюджет, въпреки че тези 

възнаграждения  са  за  проведено  заседание,  което  е  одобрено  с 

решение  на  ЦИК  за  сметка  на  държавния  бюджет,  като  това 

изплащане на възнаграждение ще бъде в най-скоро време – тези дни, 

и  ни  уверяват,  че  в  бъдеще,  че  няма  да  има  такива  проблеми  с 

изплащане на членовете на ОИК-Бойчиновци.

Смятам, че по този начин сме решили един проблем, който 

виси във времето близо две години. Своевременно ще  уведомим и 

председателката на ОИК-Бойчиновци,   както тя от  своя страна – 

членовете  на  комисията,  да  нямат  никакви   притеснения  относно 

изпълнението на своите задължения и евентуално получаването на 

своите възнаграждения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сюлейманов.

Колеги,  преди  почивката,  която  ще  дам  за  запознаване  с 

технически спецификации, ми се ще да направя един доклад.

Колеги, това е по докладна записка от Ивайло  Цонковски – 

главен  експерт  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия относно състояние на копирна машина.

„По  време  на  произвеждане  на  изборите  за  Европейски 

парламент  тази  година  от  стая  №  23,  където  се  помещава 

деловодството  е  извадена  копирна  машина,  която  е  придобита  от 

ЦИК с протокол от Министерския съвет е използвана над 5 години. 

Копирната  машина  е  ремонтирана  няколко  пъти,  като  основна 

причина за ремонт е посочена „счупване на задържащ зъб”, който 

подава  хартия  към  тонера.  Ремонтите,  които  са  направени,  са  я 

довеждали  до  експлоатация  само  за  кратко  време  –  месец  и  по-

малко,  и  в  момента  същата  машина  не  работи  и  се  намира  в 

коридора до стая № 23, което затруднява движението към съседните 

стаи.”

Предложението  на  господин  Цонковски  е  да  се  осъществи 

връзка с фирмата, която  поддържа този тип машини, и да се изиска 

становище  от  експерти  по  нея  дали  същата  може  да  бъде 

ремонтирана, или подлежи на бракуване.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова,  

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

против – няма.

Приема се. Благодаря, колеги. 

Колегата Грозева има думата.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да  Ви 

докладвам една  покана,  вх.  № ЦИК-07-37 от  6  август  2014 г.,  за 
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презентации, тя е преведена, във връзка с Годишната конференция 

на Асоциацията на европейските избирателни комисии, която ще се 

състои  в  Букурещ,  както  знаете,  в  началото  на  септември.  Както 

сигурно  сте  видели  в  проекта  за  дневен  ред,  ще  бъде  проведен 

Кръгла маса за  европейските избори.  Модератор на събитието ще 

бъде  представител  на  Европейската  комисия,  а  участниците  ще 

бъдат  представители  на  АСЕЛ,  чиито  страни  са  членки  на 

Европейския съюз. 

„Преди  няколко  седмици  изпратихме  покана  до  Вашия 

председател  –  вижте  прикачения  файл,  но  за  съжаление  не 

получихме отговор. 

Наистина ще бъде много добре ако България като държава – 

членка  на  Европейския  съюз,  може  да  бъде  представена  на  тази 

важна  среща.  Затова  от  името  на  господин  Жолт  Солноски  – 

генерален секретар на АСЕЛ, бих искал да Ви помоля да участвате. 

Ще Ви изпратим предварително въпросите.”

Има  отправена  покана  за  участие  в  кръглата  маса  на 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  на  България  и 

следва да се отговори дали тя ще приеме официално поканата, като 

въпросите ще бъдат предварително изпратени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  преценете  дали 

искате да изпратите и мен. Аз изразявам своето съгласие.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Ако  изразявате  съгласие,  следва 

администрацията да се погрижи да потвърди Вашето участие,  тъй 

като те очакват нашия отговор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова,  

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

Приема се.
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Колеги, сега ще дам 30 минути почивка, като Ви моля в 16,30 

ч.  да  бъдем  тук,  защото  трябва  да  разгледаме  техническите 

спецификации  и  да  ги  приемем.  Включително  дойдоха  и  важни 

писма от външни институции, имам предвид Министерския съвет, 

във  връзка  с  план-сметка  и  други  такива,  които  трябва  да  бъдат 

докладвани  и  разгледани  в  рамките  на  днешния  ден.  Така  че 

почивката е до 16.30 ч.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  са 

14 члена на ЦИК. Имаме необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание.

Следващата  точка – проект на решение относно промяна в 

ОИК-Силистра.

Заповядайте, колега Христов. След това колегата Солакова.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.

В  днешния  сайт,  малко  над  дневния  ред  пише 

„Проект_ПВР/МИ_Промяна_ОИК – Силистра”. Ще Ви помоля да го 

отворите.  Дойде  с  днешната  поща.  Използвах  почивката,  за  да 

подготвя проекта за решение. Той касае промяна в състава на ОИК-

Силистра.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  МИ-15-146  с  днешна  дата, 

подписано  от  председателя  Мирослава  Червенкова  и  секретаря 

Румяна Георгиева на ОИК-Силистра, и заявление от упълномощения 

представител  на  ПП „Движение  за  права  и  свободи”  за  област 

Силистра Насуф Махмуд Насуф с предложение за освобождаване на 

Пепа Денева Георгиева като секретар на ОИК-Силистра, по нейно 

желание,  и  за  назначаване  на  нейно  място  Хошгюл  Феимова 

Мехмедемин, като секретар на ОИК-Силистра.

Към  предложението  са  приложени  заявление  за 

освобождаване  от  Пепа  Денева  Георгиева;  пълномощно на  Насуф 

Махмуд Насуф; Декларация по чл. 80 от ИК – в скоби съм писал по 
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чл.  16,  ал.  2  от  отменения  ИК,  тъй  като  сме  използвали  старата 

бланка,  и  копие  от  дипломата  за  висше  образование  на  Хошгюл 

Феимова Мехмедемин.

Затова  предлагам  на  основание  чл. 57,  ал. 1,  т. 5  и  6  във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 – за последното не съм много сигурен, от 

Изборния  кодекс  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение,  че  освобождава като секретар  на  ОИК-Силистра,  област 

Силистра, Пепа Денева Георгиева, със съответното ЕГН, и анулира 

издаденото й удостоверение, и назначава – ще махна думичката „за 

член” – назначава за секретар на ОИК-Силистра, област Силистра, 

Хошгул Феимова Мехмедемин, не знам защо не е излязло ЕГН-то. 

Бях го записал, но явно при прехвърлянето нещо е станало. ЕГН-то е 

отгоре.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  3-

дневен срок от обявяването му.

Всички  документи  са  при  мен.  Ако  някой  желае,  да  се 

запознае.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам коментари. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); 

против – няма.

Приема се. Колеги, това е Решение № 667-ПВР-МИ.

Следваща точка – писмо, вх. № НС-03-3 от 11 август 2014 г.

Заповядайте, колега Солакова, за докладите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх.

№ НС-03-3 от 11 август 2014 г., писмо от изпълняващия длъжността 

„Главен секретар” на Министерския съвет господин Веселин Даков 
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до председателя на Централната избирателна комисия,  с  което ни 

уведомява, че с Решение № 588 от 2014 г. Министерският съвет е 

възложил  на  министър-председателя  координацията  по 

изпълнението  на  дейностите  по  организационно-техническата 

подготовка  на  изборите  за  народни представители.  В  тази  връзка 

министър-председателят кани Вас и ръководството на ЦИК на среща 

на 12 август 2014 г. от 10 часа. 

Докладвам Ви първо това писмо, защото ми се струва, че е 

необходимо да приемем поканата – аз Ви предлагам да я приемем, 

да възложим на администрацията да уведоми за приетата покана и за 

имената с оглед пропускателния режим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате думата за коментари. Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение – 

от една страна, да приемем поканата, и на второ място, да възложим 

на администрацията да уведоми за приетата покана, моля да гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Колеги,  колегата  Солакова  ще  излезе,  за  да  уведоми 

администрацията  за  току-що възложените й функции,  тъй като тя 

има и други доклади.

Колеги,  както  знаете,  тази  почивка  си  я  дадохме  отвъд 

докладите,  които  предстоят  да  бъдат  направени по  новополучени 

преписки, за да можем да прегледаме така изготвения проект, вече в 

съвсем груб вариант, от нашата администрация на публична покана 

за разяснителната кампания, както и техническите спецификации за 

закупуване на офис-техника ведно с документацията по Закона за 

обществените поръчки към тази техническа оферта.
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Следваща точка към точка трета – протоколно решение за 

привличане  на  външно  лице  по  заданието  за  аудио-визуални 

продукти.

Започваме с поканата.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, 

че  поканата,  изготвена  фактически  като  контролен  стадий  от 

госпожа  Камелия  Нейкова,  ние  я  разглеждаме  сериозно,  но  е 

необходимо  да  се  направят  техническите  спецификации  на  това 

какъв тип фирми или все едно – както се казва, агенции, които да 

бъдат поканени за участие, затова трябват специализирани знания. 

Затова цялата група отвън се обединихме около това да Ви предложа 

човек,  който  би  могъл  да  направи  това  –  ние  го  обсъждахме 

неколкократно. Запознахме се с него в работен порядък.

Само да Ви представя човека – Вихър Константинов Лилов, 

набор 1982 г., много младо момче, но с много сериозна биография, а 

именно. Първо, що се отнася до образованието, Висше училище по 

застраховане  и  финанси,  „Интернешънъл  скул  оф  бизнес”  – 

Ротердам,  Нидерландия,  Маркетинг,  „Харвард  Юнивърсити”, 

специално развиване на умения за дебати и за презентация точно на 

рекламни макети.

Работният  му  стаж  –  маркетингово  обслужване  на 

телевизионните кампании на някои от най-големите рекламодатели 

на  българския  пазар,  включително  по  участие  в  създаването  и 

прилагането на рекламните тарифи на БНТ – нещо, което беше един 

много  сложен  и  дълъг  процес,  си  спомням,  при  изготвянето  на 

правилниците  и  на  Закона  за  БНТ.   След  това  Българската 

национална телевизия,  отдел „Маркетинг и продажби”,  специално 

изследване  на  аудиторията,  продажби,  изготвяне  на  седмичен 

бюлетин. „Видео интернешънъл – България”,  като част от „Видео 

интернешънъл адвъртайзинг груп”. И последният, не, не е последен 

– „Български финансови групи” – част от „Ти Би Ес груп”. 
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В  момента  работи  като  консултант  за  реклами  и 

маркетингови  услуги,  реализиране  на  проекти  по  оперативни 

програми  в  сферата  на  информацията  и  публичните  презентации 

точно.

Считам, че това момче би могло, и то светкавично – нямаме 

никакво  време,  да  изготви  техническите  спецификации,  за  да 

поканим съответните, отговарящи на тези спецификации, агенции да 

участват  в  нашите  публични  покани във  връзка  с  разяснителната 

кампания. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз искам само да поясня и да 

припомня, че с протоколно Решение на 7 август 2014 г. ЦИК прие 

принципно решение да се привлече външно лице по отношение на 

техническите  параметри  на  нашето  задание  за  аудио-визуални 

продукти, тъй като ЦИК не разполага със специалните познания в 

тази област. И да уточня, че проектът на покана за договаряне без 

обявление се подготвя от главните юрисконсулти. Аз лично имам 

бележки към подготвения проект, тъй като някои точки от поканата 

изискват  тези  специални  познания  и  именно  по  тази  причина 

поканата все още не е внесена за обсъждане от ЦИК и за нейното 

приемане. 

В  тази  връзка  наистина  имаме  нужда  от  външен  експерт, 

който  да  съдейства  на  юристите  и  на  Централната  избирателна 

комисия,  за  да  можем да  си изпишем коректно изискванията  към 

участниците  по  отношение  на  техническите  възможности, 

конкретните  изисквания  към  изпълнението  на  поръчката.  И  ако 

критериите  за  оценката  на  офертата  ще  бъде  икономически  най-

изгодната оферта, необходима методика, по която да бъде оценена 

тази оферта. Това няма как да стане без специални познания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбирам, че предлагате 

на  Централната  избирателна  комисия  да  наемем  на  експертна 

позиция  по  граждански  договор  съобразно  нивото  на 
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възнаграждение  за  експерти  по  граждански  договор  посоченото 

лице,  което  госпожа  Мусорлиева  представи,  с  параметри  на 

договора, подробно изложени от госпожа Камелия Нейкова.

Колеги, има ли възражения? Не виждам. 

Заповядайте!

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само едно лице ли за експерт ще поканим 

–  това  лице,  за  което  каза  госпожа  Мусорлиева,  за  експерт  да 

гледа…? Не ми е ясно!

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Може ли да обясня на колегата?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте!

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Ивков, това лице специално 

е  само  за  подпомагане  работата  на  групата  по  разяснителна 

кампания, и то относно изготвяне на технически спецификации за 

процедурата по ЗОП с пряко договаряне.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, аз Ви моля 

да слушате какво се докладва. Защото, макар че бяхте в отпуск, това 

току-що беше докладвано както от колегата Мусорлиева, така и от 

колегата Нейкова. 

Ако продължим с практиката,  тук се обръщам към всички 

членове на ЦИК, да не се изслушваме и да повтаряме по няколко 

пъти  в  залата,  обстановката  ще  стане  много  напрегната,  колеги. 

Моля Ви, нека да се изслушваме, когато докладваме!

Има ли възражения срещу така направеното предложение? Не 

виждам възражения.

Колеги, да считам ли, че бихме могли да поканим лицето от 

утре?

РЕПЛИКИ: Да, да.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.
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Приема се.

Следваща  точка –  възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т. 2 при условията и реда на Глава осма „А” от Закона за 

обществени  поръчки  без  провеждане  на  процедура  с  предмет 

„доставка на офис-техника за нуждите на Централната избирателна 

комисия”.

Колеги, продължаваме със следващите документи, които са в 

мрежата за  вчера,  тоест  от  предишно заседание  на ЦИК,  и  които 

отложихме за разглеждане. Днес отново са качени. 

Това е документацията за възлагане на обществена поръчка 

по чл.  14,  ал.  4,  т.  2 при условията  и реда на Глава осма „А” от 

Закона  за  обществени  поръчки  без  провеждане  на  процедура  с 

предмет  „доставка  на  офис-техника  за  нуждите  на  Централната 

избирателна комисия”.

Колеги,  успяхте  ли да се запознаете?  (Реплика на Емануил 

Христов.)

Това, за което току-що колегата Христов каза, е докладната 

на господин Желязков.

Отвъд „ЦИК”, PDF-формат, ЦИК-09-53-П.PDF. 

Моля  Ви  да  погледнете  още  един  файл,  качен  в  мрежата, 

отново PDF-формат, ЦИК-09-50.П-ЕК. Това е самата документация, 

колеги. Още малко време за основно запознаване.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само да припомня, че са обособени 

четири  позиции  и  за  всяка  една  от  позициите  може  да  се 

кандидатства поотделно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  някакви 

възражения? Не виждам.

Колеги,  моля  да  одобрим  откриване  на  процедура  за 

възлагане на обществена поръчка с посочения предмет.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  
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Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева);  против – 

няма.

Приема се.

Колеги,  нека  да  одобрим  публичната  покана,  респективно 

поканата за участие във възлагане на обществена поръчка по чл. 14, 

ал.  4,  т.  2  при условията  и  реда  на  Глава  осма „А” от  Закона  за 

обществени поръчки без провеждане на процедура.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева);  против – 

няма.

Приема се.

Колеги, с това приключихме и тази точка от дневния ред – 

поканата  приемаме,  и  техническите  спецификации  към  нея  като 

приложения, неразделна част от поканата, са приети.

Колеги, следваща точка.

Продължаваме със следващи доклади.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще Ви запозная с докладна 

записка  от  главен  специалист  Стоян  Русинов,  съгласувана  е  с 

директора на дирекцията, вх. № ЦИК-09-54 от 11 август 2014 г. Във 

връзка с необходимостта от осигуряване на необходимото място в 

хранилището на партерен етаж, мисля, че беше П-52. Колегите от 

администрацията  предлагат  изборните  книжа,  постъпили  чрез 

Външно  министерство,  които  сега  се  съхраняват  в  партерното 

помещение,  да се  прехвърлят в хранилището на междинния етаж, 

мисля, че беше № 86. 

Второ, подписките на партиите, коалициите и независимите 

кандидати от произведените избори за Европейския парламент през 

2014 г. да се прехвърлят във вътрешното помещение на партерния 

етаж и точно това, освободено външно помещение, да се използва за 
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съхраняване на подписките за предстоящите избори на 5 октомври 

2014 г. 

Предлагам  да  одобрим с  протоколно решение  направеното 

предложение. Уточних с госпожа Манолова – оказа се, че на Стоян и 

Ивайло ще им възложи тази дейност, да ги упълномощим за достъп 

до двете помещения и за осъществяване на тези дейности.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възражения, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева);  против – 

няма.

Приема се.

Следваща точка.

Моля, продължете със следващите доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  материали,  които  са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа,  днес  са  пристигнали  много 

спешно  от  Администрацията  на  Министерския  съвет.  Препис  от 

Решение  №  588  от  11  август  2014  г.,  вх.  №  НС-03-5,  относно 

възлагане  на  министър-председателя  на  координацията  по 

изпълнението  на  дейностите  по  организационно-техническата 

подготовка на изборите;  възлагане на министъра на финансите да 

внесе  в  Министерския  съвет проекта  на  план-сметка,  проект  на 

тарифа,  по  която  ще  се  заплащат  предизборните  предавания  в 

Българската национална телевизия и Българското национално радио 

и техните регионални центрове; министърът на вътрешните работи 

да организира изпълнението на дейностите от компетентността на 

МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите, както 
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и  министърът  на  външните  работи  да  организира  подготовката  и 

произвеждането на изборите извън страната;  заместник министър-

председателят  по  икономическа  политика,  министър  на 

регионалното  развитие  и  министър  на  инвестиционното 

проектиране,  министърът  на  външните  работи  и  министърът  на 

вътрешните работи да информират министър-председателя за хода 

на подготовката на изборите до обявяване на резултатите. Възлага се 

на заместник министър-председателя и министър на правосъдието да 

издава  наказателните  постановления  по  чл.  496,  ал.  3,  изр.  2  от 

Изборния кодекс. 

Докладвам  Ви  го  за  сведение.  Ще  бъде  архивирано  в 

канцелария № 23.

Докладвам Ви за  сведение  вх.  № НС-03-4 от  днешна дата. 

Това  е  препис  от  Постановление  №  245  от  11  август  2014 г.  за 

приемане на план-сметката. Доколкото успях да направя справка със 

съгласувания проект на план-сметка в частта, която ни касае и сме 

дали  своето  становище,  е  в  същите  размери,  така  както  беше 

направено и съгласуването от страна на ЦИК.

Докладвам  Ви  докладни  записки,  вх.  №  ЦИК-09-55  от 

11 август 2014 г. от главен специалист Стоян Русинов, съгласувано е 

с  директора  на  дирекцията,  относно  осигуряване  на  канцеларски 

материали  и  хартия  за  нуждите  на  ЦИК.  Представени  са 

приложения, справки за налични канцеларски материали, заявка за 

канцеларски материали, справка за изразходени суми към 5 август 

2014 г. Предлага се, тъй като няма необходимост от прилагане на 

процедура по реда на Глава осма „А” от ЗОП, може да се пристъпи 

към закупуване на канцеларски материали и хартията.

Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възражения? Не 

виждам.
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Следваща точка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  последната  докладна,  която  се 

нуждае от одобрението на ЦИК, е с вх. № ЦИК-09-56 от 11 август 

2014  г.  –  по  същия  начин  и  докладната,  и  приложенията  са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа,  относно  осигуряването  на 

консумативи за  офис-техника  за  нуждите  на  ЦИК.  Приложени са 

справки за наличните тонер-касети, за необходимите касети, както и 

за изразходваните суми.

Отново  администрацията  изразява  становище,  че  няма 

необходимост от прилагане на процедура по реда на Глава осма „А” 

от  ЗОП.  Затова  предлага  да  се  пристъпи  към  закупуване  на 

консумативите. 

Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преди да поставя 

на гласуване предложението, само едно допълнение. Мисля, че не е 

написано в докладната, но доколкото го разбирам, и в двата случая 

става дума за суми по план-сметката. 

Колеги,  с  това  уточнение,  който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  
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Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

Приема се.

Заповядайте, госпожо Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  днес  дойде 

официално  писмо  от  постоянния  секретар  на  МВнР,  с  което  ни 

уведомява, че в периода между 18 и 20 август 2014 г. в България ще 

има представител  на  ОССЕ,  което  е  във  връзка  с  наблюдение  на 

предстоящите избори и желае да се срещне с представители на ЦИК 

между  18  и  20  август  2014  г.  Дори  по  телефона  директорът  по 

правата  на  човека  към  Външно  министерство  ме  уведоми,  че 

предпочитат 19 август 2014 г. За сведение, на 19 август ще имаме 

посещение от ОССЕ във връзка с изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да одобрим 

датата 19 август 2014 г. 

Между другото първата среща на мисията на ОССЕ ще бъде с 

Централната  избирателна  комисия  и  едва  след  това  с  другите 

участници-субекти на изборния процес.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  В  писмото  пише,  че  е 

стандартна практика на ОССЕ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

на 19 август 2014 г. да се проведе срещата, моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

Приема се. 

Следваща точка.

Колеги, във връзка със старта на регистрацията на подаване 

на  документи  за  регистрация  на  политически  партии,  коалиции, 
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първо, моля Ви до петък, 15 август 2014 г. – имаме списък на поне 

два  дежурни,  но  Ви  моля  да  допълним  списъка  за  дежурства  за 

събота,  неделя,  следващия  вторник  и  сряда.  Списъкът  е  на 

разположение отвън и в канцеларията.

Отвъд това, колеги, отново във връзка с тази регистрация, Ви 

предлагам  да  възложим  на  главния  юрисконсулт  Желязков  и  на 

госпожа  Бахчеванова  в  съдействие  на  Централната  избирателна 

комисия, на членовете, които са дежурни по повод регистрацията на 

документи, постъпили от политически партии и коалиции.

Колеги, имате ли възражения? 

Заповядайте за предложение.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Първото ми предложение е в регистъра – нека срещу името 

на член на ЦИК, да пишем „член на ЦИК”, за да нямаме тези неща, 

които имаме кой член на ЦИК е приемал документите.

Второто,  което  е.  Ние  говорихме  но  не  сме  взели  такова 

решение. Ще проверяваме ли, когато приемаме подписките?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  първо  да 

приключим процедурата.

Предложих  кого  да  определим  от  администрацията  за 

съдействие на членовете на ЦИК. Нека да приключим с тази тема.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

Приема се. 

Колега, по отношение на решението, взехме такова решение. 

Така че ще го видите. Има го включено и в протокола.
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По  отношение  на  регистрите,  също  така  ние  утвърдихме 

изборна книга, която сега в момента се печата.

Колеги, имате ли други доклади?

По предишна точка.

Заповядайте, госпожо Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  бих  желала  по 

предишния доклад да коригираме датата, защото тук изрично пише, 

че молбата на мисията е срещата да започне с представители на ЦИК 

на 18 август 2014 г.  следобед. Променили са,  искаха на 19 август 

2014 г., а сега – на 18 август 2014 г., следобед.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.

Приема се.

Следваща точка.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

независимо  от  изборите  за  народни  представители  е  активният 

период, на 12 октомври 2014 г. имаме частични избори на кметове 

на  общини,  кметства.  В  тази  връзка  съм  изготвил  Методически 

указания  на  Централната  избирателна  комисия  за  секционните 

избирателни комисии при провеждането на частични избори. Те са 

качени  в  папката  за  днешното  заседание.  Молбата  ми  е  да  ги 

погледнете, за да може евентуално утре да ги гласуваме. Съответно, 

ако  е  необходимо,  да  направим  поправки,  за  да  може  да  бъдат 
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предоставени по-рано с оглед обучението от ОИК на секционните 

избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Нейкова. 

Колегата Нейкова оттегля изказването си за момента.

Колеги, във връзка с доклад, който Ви представих миналия 

петък по повод сътрудниците към Централната избирателна комисия 

при  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент,  правя  две 

допълнения, за да бъде пълна справката.

Първо,  господин Айгюн Салимов Ахмедов всъщност е  дал 

съгласието  си  не  по  отношение  поддържането  на  регистри  и 

подпомагане  при  регистрация  на  политически  партии,  коалиции, 

наблюдатели, социологически агенции, анкетьори, а по отношение 

на  последните  5  дни,  които  са  много  натоварени  като  работа  на 

ЦИК.

Второ, успях да осъществя контакт с лицето, с което не бях 

осъществила,  госпожа  Юлия  Иванова  Караиванова,  която  е  в 

състояние да подпомага и дава съгласие да подпомага дейността на 

Централната избирателна комисия от 06.09.2014 г. насетне от един 

месец. Ако преди това имаме нужда от нейните услуги, то би могла 

да бъде полезна след 16,30 ч. всеки ден, както събота и неделя.

Давам  Ви  тази  информация  с  молба  утре  вече  да  имаме 

яснота.  Имате пълната информация. Утре нека вече имаме яснота 

кои от тези лица, които са ни подпомагали като работа и са готови – 

знаете  и  началните  дати,  а  ако  не  –  ще  Ви  дам  списъка,  ще  го 

предоставя на всеки, от коя дата наемаме посочените лица.

Колеги, имате ли други доклади? (Уточнения.)

Обсъждахме – съжалявам, че го направихме извън микрофон 

и не дадох указания да го направим на микрофон.

Заповядайте, колега Нейкова – нека повторим този разговор, 

но нека този път да е на микрофон.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с регистрацията 

за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на  партии  и 

коалиции,  при  приемане  на  документите  непосредствено  пред 

представителите на партиите и коалициите да се прави проверка на 

техническия  носител,  с  който  се  представя  структурирания 

електронен  вид  на  подписката,  дали  е  технически  годен,  дали  се 

отваря и дали вътре има налична информация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, не виждам възражения.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма.

Приема се.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам Ви  за  сведение 

писмо, вх. № ЕП-23-303 от 11 август 2014 г. Не е качено в днешното 

заседание,  защото  е  от  днес  и  е  само за  сведение.  Писмото  е  от 

Комисията за регулиране на съобщенията,  изпратено до г-н Ангел 

Гушев, с копие до ЦИК и до Комисията за защита на личните данни, 

с което уведомяват, че „във връзка с изпратено Ви писмо, с изходящ 

номер от 11 юни 2014 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

е извършена проверка по Ваш сигнал с входящ номер от 2 юни 2014 

г. за получено кратко текстово съобщение в деня на провеждането на 

избори за членове на Европейския парламент”. 

Във  връзка  с  гореизложеното  го  уведомяват,  че  в  хода  на 

проверката  е  установено,  че  е  абонат  на  Българска 
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телекомуникационна компания с предоставен за ползване мобилен 

номер, еди-какъв си, на 25 май 2014 г. към този номер е получен 

входящ  SMS  от  определен  номер.  Съобщението  е  изпратено  от 

център извън юрисдикцията на Република България. Уведомяват г-н 

Гушев,  че  е  извършена  проверка  от  компетентните  органи  и  му 

обръщат внимание да бъде предпазлив, че получава кратки текстови 

съобщения,  подканващи  го  да  се  обади  на  международен  номер. 

Предлагам Ви да го приемем за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Възражения? Няма. 

Приемаме писмото за сведение.

Колеги, имате ли други доклади? Не виждам.

Закривам  днешното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия поради срещата утре сутрин с премиера.

Насрочвам  заседание  на  ЦИК  утре,  12  август  2014  г., 

вторник, от 14 ч.

(Закрито в 17,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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