
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 84

На 14 август 2014 г.  се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на местата извън 

територията на Република България, в които на проведени до пет 

години преди изборния ден избори е имало образувана поне една 

избирателна  секция,  в  която  са  гласували  не  по-малко  от 

100 избиратели.

Докладва: Маргарита Златарева

2.  Докладна  записка  относно  предоставяне  на  справка  на 

Министерство на финансите. 

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад относно постъпили въпроси по публична покана с 

предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната 

избирателна комисия”.

Докладва: Емануил Христов

4.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Камелия Нейкова

5.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Емануил Христов



6.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Осемнадесети  изборен  район  – 

Разградски, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Емануил Христов

7.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

8.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

9.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  четвърти  изборен  район  – 

София,  за  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври 

2014 г.

Докладва: Иванка Грозева 

10.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

11.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Таня Цанева

12.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Осми  изборен  район  –  Добрички,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Таня Цанева

13.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
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Докладва: Йорданка Ганчева

14.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Трети  изборен  район  –  Варненски,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

15.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Метин Сюлейманов

16.  Проект  за  решение  относно  регистрация  на 

кандидатските листи в РИК.

Докладва: Камелия Нейкова

17.  Проект  на  решение  относно  структурирания  вид  на 

списъка за подкрепа на независим кандидат в РИК.

Докладва: Румяна Сидерова

18.  Проект  на  решение  относно  определени  критерии  за 

определяне на секции за машинно гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

19. Доклад относно откриване на специализиран електронен 

адрес за контакт с МВнР във връзка с изборите извън страната.

Докладва: Маргарита Златарева

20. Доклад по сигнал от Нина Чавдарова, пълномощник на 

„Коалиция за България”.

Докладва: Метин Сюлейманов

21.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Тринадесети  изборен  район  – 

Пазарджишки,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Докладва: Ивайло Ивков

22. 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 
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отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за 

произвеждане  на  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

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

Варна, област Варна. 

Докладва: Йорданка Ганчева

24. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Седемнадесети  изборен  район  – 

Пловдивски, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Метин Сюлейманов

25. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Тридесет  и  първи  изборен  район  – 

Ямболски, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Метин Сюлейманов

26. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Росица Матева

27. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Шести  изборен  район  –  Врачански,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Росица Матева

28. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Четиринадесети  изборен  район  – 

Пернишки, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

29. Проект на решение относно регистрация на Политическа 

партия „ГЕРБ” за участие в изборите за  народни представители 

на 5 октомври 2014 г.
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Докладва: Йорданка Ганчева

30. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  седми  изборен  район  – 

Старозагорски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Докладва: Александър Андреев

31. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  във  Втори  изборен  район  –  Бургаски,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Мария Бойкинова

32. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  девети  изборен  район  – 

Хасковски, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

33. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  втори  изборен  район  – 

Смолянски, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Докладва: Александър Андреев

34. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  осми  изборен  район  – 

Търговищки,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

35. Разни.

Докладват: Севинч Солакова, Емануил Христов,

 Александър Андреев, Росица Матева

Маргарита Златарева, 

Владимир Пенев
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов и Георги Баханов.

Заседанието  бе  открито в  14,04 ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*    *    *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 11 члена на Централната избирателна комисия, 

имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното  заседание  на 

комисията. 

Колеги,  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна  комисия,  както  и  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван  проект  на  дневен  ред  за  днешното  заседание. 

Проектът е дълъг, затова няма да го изчитам. Моля, погледнете го 

и моля за  вашите предложения за  изменение и допълнение към 

така предложения ви проект за дневен ред. 

Не виждам желаещи за допълнение на дневния ред.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

дневен ред, моля да гласува. Ще помоля колегата Мусорлиева да 

брои. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Дневният ред е приет.
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Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  местата 

извън  територията  на  Република  България,  в  които  на 

проведени до пет години преди изборния ден избори е имало 

образувана  поне  една  избирателна  секция,  в  която  са 

гласували не по-малко от 100 избиратели.

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, днес трябва 

да  предложа на  Вашето  внимание  едно  проекторешение  под  № 

644  относно  обявяване  на  местата  извън  територията  на 

България, в които на проведените до пет години преди изборния 

ден избори е имало образувана поне една избирателна секция с 

гласували не по-малко от 100 избиратели. 

Решението  е  кратко  и  е  протоколно,  но  по-интересна  е 

таблицата, която представям, и която се счита за приложение към 

решението. Там именно ще видите местата, в които се предлага 

да се открият секции за гласуване извън територията на България.  

Тя е в отделен файл – места за гласуване извън страната. 

Какво е новото от изборите за Европейски парламент? 

Първо,  понеже  според  закона  можем  да  ги  наречем 

автоматични  секции,  които  трябва  да  откриваме,  трябва  да  се 

откриват  в  места,  където  в  миналите  пет  години  са  гласували 

поне 100 души, но в закона категорично е казано: 5 години преди 

изборния  ден.  Понеже  изборният  ден  е  5  октомври,  връщайки 

назад пет години,  ние махаме данните от 2009 г.,  в която са се 

състояли  два  вида  избори.  Защо?  Защото  те  са  били  преди 

октомври. 

Таблицата  е  на  база  данни:  избори  за  президент  2011  г., 

избори  за  Народно  събрание  2013  г.  и  избори  за  Европейски 

парламент 2014 г. 

Работната група реши, че като приложение към решението 

ще се публикува и счита цялата таблица, защото по този начин, 
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от  една  страна,  местата  са  в  ляво,  в  първите  две  графи,  но 

убеждаваме  всички,  които  погледнат  таблицата,  защо именно в 

тези места ще има открити секции. 

Другото ново е, че тази година възприемаме място, както е 

посочено  в  Изборния  кодекс,  отделните  квартали,  райони  на 

големите градове като отделни места. По този начин облекчаваме 

избирателите,  които,  знаейки,  че  ще  има  секция  в  Лондон,  в 

„Сатън”, който е доста далеч от центъра и е почти присъединено 

градче,  да  са  спокойни  и  да  не  бързат  да  плащат  заявление  за 

гласуване с оглед секции и т.н. 

Освен в Лондон, по същия начин места за гласуване, които 

са няколко в едно населено място, са в Турция. В Анкара имаме 

2  места, в Бурса имаме 7 места, в Измир имаме 6 места, в Чорлу 

имаме 4 места. Мисля, че това ще ни облекчи при приемането на 

заявленията. 

В  сравнение  с  местата  в  държавите  –  членки  на 

Европейския  съюз,  които  обявявахме,  за  да  се  открият  секции, 

пет  места  падат  в  Испания,  пада  Лил  във  Франция,  защото 

статистиката е такава, че няма как там да се вместят в рамките на 

закона тези места. 

Това е, което мога да кажа. Обсъдени са в работна група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева. 

Колеги, имате думата. 

Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само уточнение – на групата решихме, 

че  публикуваме  таблицата  без  последните  две  графи,  които  са 

„секции” и „ЕП”. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Няма ги, не са сложени. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Други коментари, предложения за изменения и допълнения? 

Заповядайте, колега Христов. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Само  две  грешки  ми  направиха 

впечатление. Във Великобритания, Лондон е „Тотнъм”, обърнати са 

буквите и отзад няма „т”. И в Полша е „Ленкница”, има още едно 

„н”. Не е „Лекница”, а „Ленкница”. 

Може  и  други  да  има,  но  тези  ми  направиха  впечатление. 

Извинявам се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други изказвания? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак само за уточнение. В предните имаше 

секции.  Доколкото  схващам,  понеже  не  бях  в  работната  група, 

секциите ще бъдат с последващо решение. Явно към определената 

дата, съгласно хронограмата, ще бъде определен броят на секциите. 

Това ли е решено? 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже го няма. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Да,  след  15-20  дни,  защото  ще 

чакаме заявленията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  няма  други  желаещи  за  изказване.  Закривам 

дискусията. 

Който е съгласен с така предложения ни проект за решение, 

ведно с местата за гласуване за народни представители за избори на 

5 октомври 2014 г., моля да гласува. 

Моля колегата Пенев да брои. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 686-НС. 

Продължаваме с втора точка от дневния ред:
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2.  Докладна  записка  относно  предоставяне  на  справка 

на Министерство на финансите. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  вчерашното  заседание 

госпожа Алексиева докладва докладна записка с вх. № ЦИК-09-

58 от 13.08.2014 г. от счетоводителя госпожа Жасмина Пеловска. 

Съгласувана  е  тази  докладна  с  директора  на  дирекцията,  за 

изпращане  на  справка  до  Министерството  на  финансите във 

връзка  с  разходите  по план-сметката  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент. 

Междувременно  всички  материали,  включително  и 

попълнената  справка  в  табличен  вид,  бяха  публикувани  във 

вътрешната  мрежа  с  вчерашна  дата,  но  междувременно  на 

служебния електронен адрес на счетоводството е получено ново 

писмо с днешна дата с искане отново в рамките на днешния ден, 

дори в 12,00 ч. да се попълни и да се изпрати една справка вече 

не  само  във  връзка  с  разходите  по  план-сметката,  одобрена  с 

ПМС  №  74,  изменено  с  ПМС  №  99  от  2014  г.,  а  и  относно 

трансферите, които трябва да бъдат извършени по план-сметката 

за изборите за народни представители, одобрена с ПМС № 245 от 

2014 г. 

Във  вътрешната  мрежа,  в  папка  „Справки  за  МФ”  са 

публикувани подготвените справки от счетоводството. Трябва да 

обърнете  внимание  най-важно  на  справката,  която  отразява 

одобрените  финансови  средства  по  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  като  допълнителни  по  ПМС  №  74  за 

изборите  за  Европейски  парламент,  както  и  по  ПМС  №  245. 

Знаете, че разходите сега са в размер на 4 млн. 430 хил. лв. и не 

включват  възнагражденията,  които  остават  по  ПМС  №  74  – 

възнагражденията на Централната избирателна комисия. 

Има и още една справка, която отразява разходите по план-

сметката за Европейските избори. Знаете, че съгласно ПМС № 74 

отчетът ще бъде изготвен към дата 29 август т.г. 
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В  тази  справка  са  отразени  всички  разходи,  които  са 

направени  и  е  с  цел  да  покаже  пред  Министерството  на 

финансите какво е движението, първо, по тази сметка; и второ, че 

няма преразход на средства. 

Предлагам  да  одобрим  подготвените  справки  и  да  ги 

изпратим до Министерството на финансите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. 

Колеги,  коментари,  предложения?  Не  виждам.  В  такъв 

случай закривам дискусията. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма.

Благодаря. 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

3.  Доклад  относно  постъпили  въпроси  по  публична 

покана с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на 

Централната избирателна комисия”.

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. 

Във връзка с публичната покана, която вчера ви цитирах и 

поясних,  че  днес  ще  подготвя  съобщение,  на  сайта  ни  има 

поставен  файл,  наречен  „Съобщение”.  Той  отговаря  на  трите 

въпроса,  които  бяха  зададени,  а  именно,  че  под  един комплект 

консумативи  за  копирна  машина  се  разбира  барабан  и  тонер 

касета  и всеки участник трябва да  декларира,  че  с  барабана ще 

могат  да  бъдат  откопирани  обявени  от  производителя  в 
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техническата документация брой копия. Същото е необходимо да 

се декларира и за броя копия, които могат да се направят с една 

нова тонер касета. 

По отношение на  втория въпрос:  „Дали трябва  да  бъдат с 

оригинална тонер касета или не предлаганите копирни машини?”, 

отговорът е, че предлаганите копирни машини трябва да бъдат с 

оригинална  тонер  касета,  съгласно  изискванията  на 

производителя, тоест каква марка да бъде. 

И  третото:  „Колко  трябва  да  бъде  запълнена  касетата?”, 

пишем,  че  оригиналната  касета  следва  да  бъде  запълнена  с 

максималния капацитет на тонера. 

Това е  подготвеното съобщение,  но междувременно преди 

малко се получиха още два въпроса и затова може би ще трябва 

да ги добавим преди да сме качили това съобщение. Ще ви кажа 

какви  са  другите  два  въпроса  от  друг  кандидат  за  участник, 

който, макар че ни е сбъркал – праща писмото официално до нас 

и  до  господин  Желязков,  е  написал:  „До  Агенция  за  социално 

подпомагане”, но това няма значение. Така или иначе повдига два 

въпроса. 

В  документацията  по  отношение  на  т.  5.7  –  Документ  за 

оторизация  за  продажба  на  съответната  марка  консумативи 

(сервизиране  на  посоченото  оборудване)  на  територията  на 

България  от  официалните  представители  за  региона.  Тоест, 

изискваме  от  представителите,  които  ще  дадат  копирната 

машина,  да  представят  документ,  че  на  практика  могат  да 

осигурят консумативи за тази машина впоследствие. Въпросът е, 

че в самата ни документация на друго място не пишело, че този, 

който  е  изпълнителят,  ще  трябва  да  извършва  доставка  на 

консумативи. По принцип е разбираемо, но така или иначе не съм 

видял  подробно документацията,  ще я  видя,  но редно е,  когато 

един човек предлага една машина, да каже поне от кого могат да 

се закупят консумативите, а не да ти предложи машина, за която 

в България не можеш да намериш консумативи. 
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Поставя  и  втори  въпрос:  „Бихте  ли  пояснили  за  какъв 

формат  скенер  става  въпрос,  тъй  като  в  техническата 

спецификация не става ясно?”. Става въпрос за формат А4, но е 

възможно да е наш пропуск. Така ще отговорим, че става въпрос 

за скенер, който да сканира такива листа, а не голям скенер, тъй 

като  големите  са  доста  по-скъпи.  Ние  искаме  бързо  действащ 

скенер. 

Предлагам  отговорите  на  тези  два  въпроса  да  ги  добавим 

към съобщението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Аз  предлагам  нещо  друго.  Получени  са  въпроси  –  ние 

отговаряме.  Нека да  отговорим на тези въпроси,  но да  открием 

рубрика  под  съобщението  на  нашата  страница,  на  която  да 

публикуваме  въпросите  и  отговорите,  така  че  да  могат  всички 

потенциални кандидати да се запознаят както с въпросите, така и 

с отговорите. 

И да направим следната процедура: пристигат въпроси, ние 

одобряваме  отговори,  публикуваме.  След  това  пристигат  нови 

въпроси, отговаряме отговори и публикуваме, ако не възразявате,  

колеги. 

Нека да  одобрим сега  тези първи отговори,  които веднага 

ведно с въпросите бъдат публикувани като съобщение на нашата 

страница. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  

Таня Цанева); против – няма.

Като изготвите другите, колега, тогава ще качим и тях. 

Продължаваме  със  следваща  точка от  дневния  ред.  Тъй 

като колегата Нейкова в момента е на брифинг и продължаваме с:
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5.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 

Колеги, на сайта е качен проектът с № 653. Това е проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Двадесети  изборен  район  –  Силистра,  за  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Силистра с изх. № 1-955-5/08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-

05-34/12.08.2014 г.  Към писмото са представени всички изискуеми 

се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за 

проведените  консултации  за  състав  на  Районна  избирателна 

комисия между  партиите  и  коалициите,  посочени  в  Изборния 

кодекс. 

При консултациите  не  е  постигнато  съгласие  по  състава  на 

Районната  избирателна  комисия в  Двадесети  изборен  район  – 

Силистренски,  поради  което  съставът  на  Районна  избирателна 

комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, се определя от 

Централната  избирателна комисия на основание приложените към 

писмото на областния управител на област Силистра предложения 

от партиите и коалициите, участвали в консултациите. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 11  във  връзка  с  чл.  61,  ал.  3,  4,  5  и  6  от  Изборния  кодекс  и 

Решение  № 652-НС  от  6 август  2014  г.  на  ЦИК,  предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение:

1. Назначава  Районна  избирателна  комисия  в  Двадесети 

изборен район – Силистренски, в състав от 15 членове, както следва: 

Председател: Теодора Павлова Тодорова – ГЕРБ.

Заместник-председател:  Розалина  Маринова  Маринова-

Скорчелиева – „Коалиция за България”.
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Заместник-председател:  Ванушка  Василева  Георгиева  –  ПП 

„Атака”.

Секретар: Вилдан Неждет Мемиш – ПП „Движение за права и 

свободи”. 

И членове:  Васил Стоянов Узунов,  Петя Георгиева Куртева, 

Гинка Стоянова Катева и Велико Тодоров Димитров – предложени 

от  ПП  „ГЕРБ”;  Галина  Русева  Павлова,  Ивелина  Михайлова 

Николова, Илиана Денева Стефанова и Петя Маринова Янакиева – 

предложени от „Коалиция за България”;  Севда Мюмюн Хюсеин – 

предложена  от  „Движението  за  права  и  свободи”,  от 

Реформаторския блок от предложен и предлагам за одобрение Димо 

Михалев  Димов;  и  от  Коалиция  „България  без  цензура,  ВМРО, 

Български  народен  съюз  и  „Гергьовден”  –  Теодора  Йорданова 

Сурова.

  2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията 

си на 15 август 2014 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

Следва  таблица  с  резервните  членове,  които  са:  6  члена  от 

ГЕРБ, 2 от Коалиция за България и по 1 от ДПС, Реформаторския 

блок и „Атака”. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

докладчик. 

Колеги, нека сега да гласуваме проекта на решение във връзка 

с  назначаване  на  Районната  избирателна  комисия.  Припомням  от 

вчера,  че  списъкът  с  резервните  членове  ще гласуваме  отделно с 

протоколно решение. 

Колеги, откривам дискусия. 

Предложения? Не виждам. Закривам дискусията.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 687-НС. 

Колеги,  преминаваме  към  следващата  точка от  дневния 

ред: 

6.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Осемнадесети  изборен  район  – 

Разградски,  за  изборите  за  народни  представители  на  5 

октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. 

Аналогично  проектът  е  подготвен  с  №  655  и  е  качен  на 

сайта. 

Решението е  относно  назначаване  на Районна избирателна 

комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски, за изборите 

за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Разград с изх. № 08-01-29 от 10 август 2014 г.,  заведено в ЦИК 

вх. № НС-05-20 от 11 август 2014 г. Към писмото са представени 

всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния 

кодекс  и  протокол  от  10  август  2014  г.  за  проведените 

консултации  за  състав  на  РИК  между  партиите  и  коалициите, 

посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – 

Разградски,  поради  което  съставът  на  РИК  в  Осемнадесети 

изборен  район –  Разградски,  се  определя  от  ЦИК на  основание 

приложените  към  писмото  на  областния  управител  на  област 
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Разград  предложения  от  партиите  и  коалициите,  участвали  в 

консултациите.

 Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл.  

60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3-6 от Изборния кодекс и наше 

Решение  № 652-НС  от  6 август  2014  г.  предлагам  Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение:

Назначава  Районна  избирателна  комисия  в  Осемнадесети 

изборен район – Разградски, в състав от 15 членове, както следва:

Председател: Джанан Мустафа Родоплу от ПП „Движение за 

права и свободи”. 

Заместник-председател:  Радка  Радева  Башакова  от  ПП 

„ГЕРБ”. 

Заместник-председател:  Стоянка  Иванова  Курдова  от  ПП 

„Атака”. 

Секретар:  Петя  Станчева  Стефанова  от  „Коалиция  за 

България”. 

Членове:  Юлиян  Йорданов  Стойчев,  Красимир  Атанасов 

Атанасов,  Ралица  Стефанова  Костова  и  Диана  Христова 

Йорданова  –  предложени  от  ПП  „ГЕРБ”;  Катинка  Петкова 

Матеева, Вергиния Николаева Станкова, Деяна Варчева Цанкова 

и  Калина  Стоянова  Атанасова  –  предложени  от  „Коалиция  за 

България”;  Нергин  Хюсеинов  Хамдиев  –  предложен  от  ПП 

„Движение  за  права  и  свободи”;  Жоро  Михайлов  Чобанов  – 

предложен от „Реформаторския блок”; и Георги Иванов Найденов 

–  предложен  от  Коалиция:  „България  без  цензура”,  ВМРО, 

Български народен съюз”, „Гергьовден”. 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията 

си на 15 август 2014 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.
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Приложени са на третата страница и резервни членове: 2 от 

ГЕРБ, 5 от „Коалиция за България”, 2 от Движението за права и 

свободи и 1 от „Атака”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, не виждам желаещи за изказване. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

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

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 688-НС. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

7.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Дванадесети  изборен  район  – 

Монтана,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, проектът,  който ще ви докладвам, е под 

№ 648. Това е Районна избирателна комисия Монтана. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Монтана с входящ номер ЦИК № НС-05-28 от 11.08.2014 г. Към 

писмото  е  приложен  протокол  за  проведени  консултации  от 

10.08.2014 г. Не са успели политическите сили да се споразумеят,  

поради  което  съставът  на  Районна  избирателна  комисия се 

определя  от  ЦИК  на  база  предложенията  на  партиите  и 

коалициите. 

Налице  са  всички  изискуеми  документи  както  по  наше 

Решение  №  652-НС  от  6  август,  така  и  по  чл.  61,  ал.  3,  4  и 

следващите  5  и  6.  Спазено  е  съотношението,  съгласно  нашето 

18



решение  за  парламентарно  представените  партии  и  коалиции. 

Поради  което  ви  предлагам  да  назначим  Районна  избирателна 

комисия в Монтана в състав от 15 члена както следва. 

Камелия Александрова Илиева за председател от „Коалиция 

за България”. 

Петя Найденова Гачовска-Томова за заместник-председател 

от „Атака”. 

Галина  Младенова  Евгениева  за  заместник-председател  от 

ПП „Движение за права и свободи”. 

За секретар: Надя Александрова Ангелова от ПП „ГЕРБ”. 

И членовете както следва:  Валери Иванов Димитров, Петя 

Петрова Кирилова, Габриела Илиева Димитрова-Николова, Диана 

Иванова  Иванчева,  Гита  Цветкова  Георгиева,  Митко  Петров 

Симеонов,  Велизар  Димитров  Симеонов,  Валентина  Георгиева 

Ценова,  Румен  Димитров  Гоцов,  Катя  Цветкова  Апостолова, 

Борис Найденов Цветков. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 

Ако  нямате  възражения  ви  предлагам  да  одобрим  този 

състав. Само да ви уведомя, че в по-голямата си част комисията 

повтаря  състава  на  Районната  комисия,  която  назначихме  за 

произвеждане на Евроизборите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам коментари. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова  

и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 689-НС. 
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Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

8.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  трети  изборен  район  – 

София, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Продължете, колега. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е под № 653. Това 

е Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район 

– София. 

На  проведените  консултации  при  областния  управител, 

проведени  на  8  август,  не  се  е  постигнало  съгласие,  не  са  се 

споразумели  относно  разпределението  на  ръководния  състав, 

поради което областният управител е изпратил своето писмо като 

е препратил предложенията от партиите о коалициите, участвали 

в консултациите. 

Налице  са  всички  изискуеми  документи.  Спазени  са 

изискванията на наше Решение № 652. Предлагам ви да назначим 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София в състав от 19 члена, както следва:

Председател: Полина Василева Витанова от ПП „ГЕРБ”. 

Заместник-председател:  Силвия  Емилова  Найденова  – 

представител на ПП „Движение за права и свободи”. 

Заместник-председател:  Силвия  Железчева  Василева  – 

представител на ПП „Атака”. 

Секретар:  Живка  Василева  Котева  от  „Коалиция  за 

България”. 

И  членове:  Анжела  Младенова  Сотирова,  Антоанета 

Захариева  Крумова,  Йорданка  Пенева  Петкова,  Мария  Петрова 

Праматарова-Щуркова,  Славян  Радославов  Митов,  Стоян 

Красимиров  Кожухаров,  Таня  Андонова  Дишлиева,  Емил 

Георгиев  Николов,  Стефан  Петров  Фиков,  Даниел  Сергеев 

Тунчев, Стоян Димитров Неделчев, Наталия Милчева Георгиева, 
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Семра Юмер Сюлейманова, Мария Димитрова Вълканова и Иван 

Костадинов Гебрелиев. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, не виждам желаещи за коментари. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова  

и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 690-НС. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

9.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – 

София, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Колега Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще продължа с останалите Софийски 

районни избирателни комисии. 

Проект за решение № 654 е за Двадесет и четвърти изборен 

район – София. 

Консултациите  са  проведени  при  областния  управител  на 

8 август  и  за  трите  Софийски РИК.  И за  трите  не е  постигнато 

съгласи,  поради  което  Централната  избирателна  комисия  ще 

трябва да определи състава, съгласно предложението на партиите 

и коалициите, участвали в консултациите. 

Комисията е 19-членна. Спазено е квотното разпределение, 

определено  в  наше  Решение  №  652-НС  от  6  август.  Към 
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преписката,  изпратена  ни  от  областния  управител  са  изпратени 

всички необходими документи, изискуеми по закон. 

Поради  което  ви  предлагам  да  назначим  Районна 

избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София 

в състав от 19 члена както следва: 

Илия  Костадинов  Илиев  –  председател,  от  „Коалиция  за 

България”. 

Магнолия  Живкова  Пунчева  –  заместник-председател,  от 

ПП „Атака”. 

Благомира  Димитрова  Андонова  –  заместник-председател, 

от ПП ДПС. 

Диляна Цвяткова Иванова – секретар, от ПП „ГЕРБ“. 

И  членове:  Веселин  Тодоров  Ковачев,  Евгений  Кирилов 

Пепелянков,  Мария  Генчева  Георгиева,  Петър  Димитров 

Найденов,  Снежана  Петрова  Керезова,  Соня  Кръстанова 

Костадинова, Цветан Александров Милев, Валентин Русев Русев, 

Борка  Тодорова  Паракозова,  Ясен  Георгиев  Стоев,  Владимир 

Добрев  Иванов,  Гергана  Стефанова  Толина,  Борислав  Николаев 

Попчев, Любомир Иванов Ковачев и Николай Борисов Николов. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова  

и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 691-НС. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

10. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  пети  изборен  район  – 
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София, за изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Колега Грозева, продължавайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващият  проект,  който  ще  ви 

докладвам, е за  Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 

изборен район – София. Проектът е с № 655 – РИК София. 

Няма  да  се  повтарям,  казах  ви,  че  консултациите  са 

проведени  от  областния  управител  едновременно  и  за  трите 

Софийски районни избирателни комисии. 

При  непостигнато  съгласие,  при  наличие  на  всички 

изискуеми  документи  и  при  спазване  на  всички  изисквания  на 

наше  Решение  №  652-НС  от  6  август  2014  г.  ви  предлагам  да 

назначим Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен 

район – София в състав от 19 члена както следва: 

Виолета  Красимирова  Темелкова-Петрова  от  ПП  ГЕРБ  за 

председател. 

Заместник-председател:  Валя  Димитрова  Разпопова  от  ПП 

„ДПС“. 

Вторият заместник-председател Васил Георгиев Кацов е от 

ПП „Атака”. 

И  за  секретар:  Жана  Борисова  Иванова  от  „Коалиция  за 

България”. 

И  членове:  Богдана  Валериева  Георгиева,  Валери 

Владимиров Цолов, Валери Георгиев Якимов, Силвия Захариева 

Качулкова,  Соня  Боянова  Василева,  Христианна  Василева 

Василева,  Ивайло  Веселинов  Василев,  Денчо  Славов  Славов, 

Чавдар  Крумов  Петков,  Илия  Трайков  Богданов,  Мария 

Димитрова  Янчева-Борисова,  Венцислав  Василев  Йотов,  Боряна 

Кръстева  Захариева,  Любомир  Петров  Георгиев  и  Методи 

Георгиев Методиев. 

Предлагам  ви  да  одобрим  така  изчетения  състав  и  да 

назначим комисията на Двадесет и пети изборен район – София. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Румен  

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

Колеги, това е Решение № 692-НС. 

Колеги,  връщаме  се  към  отложената  четвърта  точка от 

дневния ред: 

4.  Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Деветнадесети  изборен  район  – 

Русенски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът е с № 647, относно 

назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в  Деветнадесети 

изборен район – Русенски, за изборите за народни представители 

на 5 октомври 2014 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с 

вх. № НС-05-16 от 11 август 2014 г. Към писмото са представени 

всички  изискуеми  се  документи  по  чл.  60  и  протокол  от 

07.08.2014 г. за проведените консултации. При консултациите не 

е  постигнато  съгласие,  поради  което  ЦИК  трябва  да  определи 

състава  на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, въз 

основа на предложенията от партиите и коалициите, участвали в 

консултациите. 

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 60, 

ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3-6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 652 ЦИК реши: 
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1. Назначава  Районна избирателна комисия в Деветнадесети 

изборен район – Русенски, в състав от 15 членове, както следва:

Председател:  Десислава  Петрова Дивчева от „Коалиция за 

България”. 

Заместник-председател:  Мирослава  Иеремиева  Маркова  от 

ГЕРБ. 

Заместник-председател: Роберт Ованес Калустян от партия 

„Атака”.

Секретар: Емел Тефикова Видинлиева от партия ДПС. 

И  за  членове:  Надежда  Иванова  Енчева  от  партия  ГЕРБ, 

Тодорина  Рачева  Михайлова  от  партия  ГЕРБ,  Людмил 

Владимиров Бъчваров от партия ГЕРБ, Юлий Веселинов Петров 

от  партия  ГЕРБ,  Боряна  Милкова  Рускова-Салимова  от 

„Коалиция за България”, Яна Данаилова Бозушка от „Коалиция за 

България”, Орлин Георгиев Симеонов от „Коалиция за България”, 

Петър Стефков Карасимеонов от „Коалиция за България”, Севил 

Веждетова  Караманова  от  партия  ДПС,  Светломир  Коцев 

Стоянов  от  Коалиция  „България  без  цензура”,  и  Стефан Димов 

Бонев  от  коалиция  „Реформаторски  блок”  със  съответните 

единни граждански номера на лицата. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му. 

Приложен е списък и на резервните членове, предложени от 

партиите и коалициите, участвали в консултациите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 693-НС. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

11. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, 

за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, проектът е под № 649 във вътрешната поща. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Шумен  с  изх.  №  48-00-1/9  от  09.08.2014  г.,  заведено  в  ЦИК 

вх. № НС-05-7  от  09.08.2014  г.  Към  писмото  са  представени 

всички изискуеми се документи. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  Тридесети  изборен  район  – 

Шуменски,  поради  което  ЦИК  на  основание  приложените  към 

писмото  предложения  от  партиите  и  коалициите,  участвали  в 

консултациите, предлагам:

1. Назначава  Районна  избирателна  комисия  в  Тридесети 

изборен район – Шуменски, в състав от 15 членове, както следва: 

Председател:  Валентина  Янкова  Велева-Богданова  от 

„Коалиция за България”. 

Заместник-председател: Диян Петров Бойков от „Атака”. 

Заместник-председател:  Метин  Хилмиев  Джамбазов  от 

партия ДПС. 

Секретар: Диян Кирилов Димитров от ГЕРБ. 

И за членове: Детелина Красимирова Куртева,  Константин 

Трендафилов  Константинов,  Стефан  Маринов  Минков  и  Тодор 

Райчев  Тодоров  –  от  партия  ГЕРБ;  Ивайло  Добрев  Йорданов, 

Ивалина Кирчева Димитрова, Биляна Матейкова Пейчева, Нурай 
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Февзиева  Герджикова  –  от  „Коалиция  за  България”;  Севджан 

Тефик  Алиева  –  партия  ДПС;  Драгомир  Емилов  Драгнев  – 

Коалиция  „Реформаторски  блок”;  и  Дилян  Росенов  Нанев 

Коалиция „България без цензура”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 694-НС. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

12. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в  Осми изборен район –  Добрички,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Продължете, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Следващият  проект,  колеги,  е  във  вътрешната  мрежа  под 

№ 650. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Добрич  с  изх.  №  ОИ-01-3  от  09.08.2014  г.,  заведено  в  ЦИК  с 

вх. № НС-05-32  от  12.08.2014  г.  Представени  са  изискуемите 

документи. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Осми РИК – Добрички, поради което на основание приложените 

към  писмото  на  областния  управител  на  област  Добрич 

предложения от партии и коалиции, участвали в консултациите, 
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предлагам  да  бъде  назначена  РИК  в  Осми  изборен  район  – 

Добрички, в състав от 15 членове, както следва: 

Председател:  Диана  Илиева  Далакманска  от  „Коалиция  за 

България”. 

Заместник-председател:  Даниел  Георгиев  Маринов  от 

„Атака”. 

Заместник-председател: Ивелина Ганчева Илиева от ГЕРБ. 

И секретар: Мелекбер Мустафа Абил от партия ДПС. 

За членове: от партия ГЕРБ – Росица Светлозарова Димова, 

Димчо  Илиев  Илиев,  Живко  Георгиев  Желязков  и  Антония 

Кръстева Панайотова; от „Коалиция за България” – Горан Панов 

Панов, Нели Господинова Димова, Валя Кондова Пейчева, Ненка 

Русева  Александрова;  от  ДПС  –  Севда  Февзи  Неджибова;  от 

коалиция  „Реформаторски  блок”  –  Милена  Вълчева  Желева-

Керанова;  и  от  коалиция  „България  без  цензура”  –  Божидар 

Тодоров Русев. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок. 

Изпуснах  да  кажа,  че  има  и  резервни  членове  както  към 

предното решение и към това в приложен списък. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова  

и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 695-НС. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 
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21. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Тринадесети  изборен  район  – 

Пазарджишки,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Проектът  е  с  №  658  във  вътрешната 

мрежа 21 относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

Постъпило  е  заявление,  налице  са  всички  документи, 

изискуемо съобразно Изборния кодекс. Постигнато е съгласие и 

предлагам  да  назначим  Районна  избирателна  комисия в 

Тринадесети  изборен  район  –  Пазарджишки,  в  състав  от  15 

членове както следва: 

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова от ПП 

ГЕРБ. 

Заместник-председател:  Николай  Василев  Чалъков  от 

коалиция от партии „Коалиция за България”. 

Заместник-председател:  Цанко  Кирилов  Бангьозов  от  ПП 

„Атака”. 

И  секретар:  Васвие  Байрамалиева  Мехмедова  от  ПП 

„Движение за права и свободи”. 

И  членове:  Йордан  Кирилов  Кожухаров,  Георги  Лазаров 

Добрев, Лъчезар Николаев Минев и Сашо Асенов Гешев – от ПП 

„ГЕРБ“;  Цветанка  Иванова  Христоскова,  Атанаска  Стоичкова 

Гочева,  Биляна  Лукова  Воденичарова  и  Виолета  Стефанова 

Ценова  –  от  коалиция  от  партии  „Коалиция  за  България”;  Али 

Ахмедов  Чешмеджиев  –  от  ПП „Движение за  права  и свободи”; 

Васил  Илиев  Недков  –  от  коалиция  от  партия  „България  без 

цензура,  ВМРО-БНД,  Земеделски  народен  съюз,  движение 

„Гергьовден”; и Стойко Николов Власев – от коалиция от партии 

„Реформаторски блок”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев  и  Румяна  

Сидерова); против – няма.

Решението е № 696-НС. 

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

16.  Проект  за  решение  относно  регистрация  на 

кандидатските листи в РИК.

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

днешно  заседание  има  проект  „Регистрация  кандидати  в  РИК”. 

Предлагам да не го чета цялото, а по раздели. 

В  І  раздел  „Общи  положения”  –  това  е  правото  на  всеки 

български  гражданин,  който  може  да  бъде  избиран  за  народен 

представител,  който  отговаря  на  условията  по  чл.  65,  ал.  1  от 

Конституцията и съм ги изписала отдолу. 

В  точка  2  –  кандидатите  могат  да  бъдат  издигани  от 

регистрирани в ЦИК партии и коалиции, както и от регистрирани 

в  РИК  инициативни  комитети  на  избиратели  за  издигане  на 

независим кандидат. 

Точка  3  –  кой  регистрира  кандидатските  листи,  а  именно 

Районна избирателна комисия. 

По раздели ли ще ги гласуваме? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  раздели  ще  ги 

обсъждаме. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

По първи раздел? Няма бележки. 

Втори раздел – самите кандидатски листи. 

Точка 4 – тези, които са издигнати от партии и коалиции, се 

подреждат  в  листи  по  многомандатни  изборни  райони.  По-

нататък,  че  коалициите  участват  с  обща кандидатска  листа  във 

всеки отделен изборен район. Участващите в тях партии не могат 

да участват със самостоятелни листи. 

Точка  6  е  къде  се  вписват  кандидатите,  а  именно  в 

регистъра  на  кандидатските  листи  и  се  регистрират  с  номера. 

Може  би  тук  трябва  ударение  да  се  постави  на  думичката 

„номера”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Номерата. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заради преференцията номерата. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Които  са  подредени  в  кандидатската 

листа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Пишем, че под номера, под който са 

подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или 

коалиция. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 7 – всеки независим кандидат 

образува  самостоятелна  листа,  не  може  да  бъде  включван  в 

кандидатска листа на партия или коалиция. 

Това е по раздел ІІ. 

Раздел ІІІ са лицата, които не могат да бъдат регистрирани 

като  кандидати  на  партии  и  коалиции.  Текстът  е  аналогичен  с 

този, който беше за членове на Европейския парламент, тъй като 

е в общите разпоредби на Изборния кодекс. Тези лица могат да 

участват само като независими кандидати. 

Раздел  ІV –  статутът  на  кандидатите,  неприкосновеност  и 

отпуск. 

Точка  9  –  от  регистрацията  на  листите  до  обявяване  на 

резултатите кандидатите за народни представители… 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз имам по т. 12. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние сме на т. 9. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: В същия раздел е. Не ми звучи 

добре. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ползването  на  отпуск  от 

кандидатите  за  народни  представители,  които  заемат  държавна 

служба, е съгласно решение. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да става съгласно решение. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То става съгласно закона. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То точно там е уредено. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Щом сте съгласни – добре. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  го  предложих  така  в 

проекта, защото в други решения използваме тази дума. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Навсякъде използваме тази дума. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: На мен не ми звучи добре. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Раздел  V  –  регистриране  на 

кандидатските. 

Точка 13 – кандидат за народен представител може да бъде 

предложен  за  регистриране  само  от  една  партия  или  коалиция 

най-много в два района. В случай че бъде регистриран от повече 

от една партия, коалиция или инициативен комитет действителна 

е първата по време регистрация. 

Аз се зачудих дали тук е мястото на инициативния комитет, 

но такъв е законовият текст. 

Също така  когато  кандидат  бъде  регистриран  в  повече  от 

два района, действителни са първите две по време регистрации. 

Точка 14 се отнася за независим кандидат, че може да бъде 

предложен за регистриране само от един инициативен комитет и 

само  в  един  многомандатен  район.  И  съответно,  когато  е 

предложен  в  повече  от  един  район  е  действителна  първата  по 

време регистрация. 

Точка  15  се  отнася  за  изискуемите  документи  за 

регистрация  на  кандидатите,  предложени  от  партия  или 

коалиция.  Те  се  регистрират  в  районната  избирателна  комисия 

32



след  представяне  на  предложения  от  съответната  партия  или 

коалиция с  имената,  ЕГН и  постоянен  адрес  на  кандидатите.  В 

скоби  съм  посочила  изборната  книга.  Предложението  се 

представя  не  по-късно  от  2  септември  2014  г.  Това  са  32  дни 

преди изборния ден. 

След това в подточките са изброени документите, които се 

прилагат към предложението. 

Точка  16  се  отнася  за  кандидатите,  предложени  от 

инициативен  комитет.  И  сега  дали  тази  точка  да  не  започне  с 

независими кандидати, предложени от инициативен комитет, или 

да остане така? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  да  бъде  „независимите 

кандидати”, за да се отдели. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Понеже  и  едните,  и  другите  са 

кандидати.  Тоест,  „независимите  кандидати,  предложени  от 

инициативен  комитет”.  Те  се  регистрират  също  в  районната 

комисия  след  представяне  на  предложение  в  същия  срок  2 

септември,  както и за  другите кандидати,  какво се прилага  към 

предложението.  Тук  по-различното  е,  че  с  предложението  за 

независимия кандидат  се  представя  и  списъкът  с  имена,  ЕГН и 

постоянния адрес,  и саморъчните подписи, положени пред член 

на инициативния комитет на най-малко 1 на сто, но не повече от 

хиляда избиратели с постоянен адрес на територията на изборния 

район, подкрепящи издигането на кандидата. 

Всеки  избирател  може да  участва  само в  един списък.  Не 

случайно съм сложила в скобички „подписка”, тъй като в закона 

текстът  е  „подписка”  и  да  няма  объркване,  че  става  въпрос  за 

различни документи. 

Списъкът  се  предава  и  в  структуриран  електронен  вид  и 

какво  съдържа.  И  съм  посочила  за  формата  и  начина  на 

представяне на структурирания електронен вид, че са определени 

в наше Решение № 651. 
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По-нататък в подточките са документите, които се прилагат 

към предложението. 

Точка  17  е:  кандидатските  листи  се  вписват  в  отделен 

регистър с пореден номер. Последователността на постъпване на 

документите определя и поредността на вписване в регистъра на 

РИК.  И  районните  избирателни  комисии  уведомяват  ЦИК  за 

регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане 

на срока за регистрация. Сега тук дали да слагам в скоби кога е 

този 24-часов срок или така е ясно? Крайният срок е 2 септември. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както си го направила – така. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Точка 19. Аз не можах да намеря законов текст обаче такава 

проверка  се  извършва  и  мисля,  че  колегата  Ганчева  подготвя 

проект на такова решение, или колегата Пенев. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, но още не съм го подготвила. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За евроизборите има текст в закона, 

а тук няма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По аналогия. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Така  или  иначе  ние  трябва  да  я 

извършим дали отговаря на изискванията на Конституцията. 

Точка  20  –  ЦИК констатира  и  обявява  за  недействителни 

регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 от 

кодекса,  как  се  обявяват  решенията  и  се  уведомява  РИК  и 

съответните  кандидати,  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети. 

Точка  21  е  решенията  на  ЦИК  за  обявяване  на 

недействителност, че подлежат на обжалване пред ВАС. 

Раздел  VІ  –  обработване  на  списъка  на  избиратели, 

подкрепящи регистрация на независим кандидат и проверка. 

Точка 22 е текстът, който казва, че членът на инициативния 

комитет,  който  обработва  и  предоставя  личните  данни  на 

избирателите,  носи отговорност като администратор по смисъла 

на чл. 3 от Закона за защита на личните данни. 
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Предлагам  ви,  ако  прецените,  че  е  подходящо,  да  бъде 

„членът  на  инициативния  комитет,  който  събира,  обработва  и 

предоставя”,  но  в  кодекса  е  само  „обработва  и  предоставя”.  В 

обработването  влиза  и  събирането,  според  мен,  така  че  така  е 

достатъчно. 

Точка  23  е,  че  районната  избирателна  комисия  предава 

незабавно  списъка  на  териториалното  звено  ГРАО,  която  да 

извърши проверката в срок не по-късно от 7 септември. Това е 27 

дни преди изборния ден. 

Районната  избирателна  комисия  установява  резултата  от 

проверката. 

Точка  25  е  когато  РИК  или  ЦИК  установи,  че  независим 

кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, какви 

действия предприема и че решението на съответната избирателна 

комисия подлежи на обжалване или на оспорване, зависи дали е 

РИК или ЦИК. 

Точка 26 е изискването РИК да осигури възможност всеки 

избирател  да  може  да  прави  справка  в  списъка  по  чл.  257  по 

единен  граждански  номер.  И  съм  добавила  второто  изречение, 

което е аналогично като текста за справката при регистрацията на 

партии и коалиции в ЦИК, а именно, че тя се извършва онлайн 

чрез  интернет  страницата  на  районната  избирателна  комисия. 

Предполагам, че така ще бъде извършвана справката. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ставаше дума за проверката 

на списъците,  по-скоро тук се наричат подписки, в подкрепа на 

независим кандидат чрез страницата на ЦИК. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На РИК. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И казахме, че няма друг 

начин. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Раздел  VІІ  –  условия  за 

регистрация, отказ. 
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РИК извършва проверка дали са изпълнени изискванията на 

Изборния  кодекс,  при  установяване  на  непълноти  или 

несъответствия,  дава  незабавно  указания  и  срок  за 

отстраняването  им,  но  не  по-късно  от  крайния  срок  за 

регистрация – 2 септември. 

Това „но не по-късно от крайния срок за регистрация” аз не 

го намерих в кодекса, но няма как да е по друг начин. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Коя точка е това? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 27. 

Иначе,  когато  се  установи  нередовност  след  приемане  на 

документите, тук текстът е аналогичен, както го приехме, когато 

има  такава  ситуация  при  регистрация  на  партии  и  коалиции  и 

установим нередовности. 

Точка 28 е при отказа за регистрация или при обявяване на 

недействителност  на  регистрацията  на  кандидат  от  листата  на 

партия  или  коалиция,  че  партията  или  коалицията  може не  по-

късно от 30 дни преди изборния ден, или това е 4 септември, да 

предложи за регистриране друг кандидат. 

Точка 29 е  пък,  когато  някой от  кандидатите  почине,  или 

изпадне в трайна невъзможност, тогава партията или коалицията 

може да предложи друг не по-късно от 27 септември. Това са 7 

дни преди изборния ден. 

И  точка  30  е  когато  някой  от  кандидатите  в  листата  на 

партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да 

предложи  друг  кандидат  не  по-късно  от  4  септември,  30  дни 

преди  изборния  ден.  И  новият  кандидат  по  предложение  на 

партията  или  коалицията,  заема  освободеното  или  последното 

място в листата, като във втория случай останалите кандидати се 

преподреждат с едно място напред. 

Раздел  VІІІ  си  мислех  първо,  че  е  излишен,  защото  не 

можем  да  определим  начален  срок  за  регистрация,  но  пък  има 

текстове, които може би са полезни да ги има в нашето решение.  
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И затова започвам с крайния срок за подаване на документи за 

регистрация на кандидатите в РИК, че е 2 септември. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  бих  предложила  първото 

изречение да бъде: „Началният срок за подаване на документи се 

определя  с  решение  на  съответната  РИК”.   И  останалия  текст, 

който си дала, е второто изречение. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  32  е,  че  не  се  изисква 

нотариална  заверка  на  документите,  които  се  прилагат  към 

предложенията с листите.

Точка  33  за  регистрацията  на  кандидати,  предложени  от 

партия, коалиция или инициативен комитет. РИК приема отделно 

решение.  Решенията  се  вписват  в  регистъра  на  кандидатите. 

Имаме такава приета изборна книга. 

И точка 34 – обърнете й внимание, защото в мрежата има и 

проект на приложението, тъй като, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 7 от  

Изборния  кодекс,  избирателната  комисия  трябва  да  издаде 

удостоверение за  регистрация на кандидат,  и образецът на това 

удостоверение е приложение към това решение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има ли такава изборна книга? 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ще  ви  помоля  да  погледнете  в 

книжата, но мисля, че няма. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: А къде е приложението? 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  В  дневния  ред  –  удостоверение 

регистриране кандидат РИК, приложение 1. 

И точка 35 е решенията на РИК в изброените хипотези, че 

подлежат на оспорване пред ЦИК и съответно решението на ЦИК 

пред ВАС. 

Ще ви помоля ако имате бележки по удостоверението, както 

и по текстовете, които ви докладвах. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се връщам на т. 19, просто не исках 

да  прекъсвам  докладчика  и  аз  следях  текста  надолу.  Тя  е 

абсолютно  права,  че  макар  и  тук  да  не  е  казано  в  тази  глава, 
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трябва  да  се  извършва  проверка,  обаче  при  всички  положения, 

първото чисто смислово считам, че съюзът „или” трябва да бъде 

заменен със съюза „и” – проверка на обстоятелствата по чл. 254, 

ал.  1  и  ал.  4,  а  не  „или”,  защото  не  е  пожелателно.  Нали и  по 

двете обстоятелства? А може би сте била заблудена от това, че в 

ал.  4  пише,  че  извън  случаите  по  ал.  1,  но  въпреки  това  те 

проверяват и двата типа обстоятелства. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не съм се заблудила. Едното касае 

кандидатските листи на партии и коалиции, а другото независими 

кандидати. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да,  но  проверката  се  извършва  и  за 

двата  типа  обстоятелства,  така  че  считам,  че  трябва  да  е  „и”. 

Мисля, че ще се съгласите все пак. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И другото нещо, аз го прегледах, защото 

Вие ни обърнахте внимание, обаче то черпи основанието си все 

пак по аналогия от чл. 365, ал. 5. Нали така? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кое? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тази  точка  19  –  за  проверката.  По 

аналогия това е за изборите за Европейски парламент, защото тук 

го  няма,  обаче  там  казват,  че  МВР  и  Министерството  на 

правосъдието  по  искане  на  ЦИК  извършва  проверка  на 

обстоятелствата,  там  е  казано  по  чл.  351.  А  чл.  351  касае 

активната и пасивната легитимация за кандидатите. Активното и 

пасивното  избирателно  право  касае  бланкетната  разпоредба  на 

ал.  5  на  чл.  365.  Тоест,  тя  препраща  към  чл.  351,  където  са 

уредени.  Не  знам  дали  само  за  тези  обстоятелства  извършват 

проверка, дали да не обогатим текстовете с това кой избира и кой 

има право да бъде избиран. В случая трябва да е чл. 243 и чл. 244.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колега,  извинявай,  аз  съм  имала 

предвид не чл. 254, имала съм предвид член…

ИВАЙЛО ИВКОВ: Член 244 предполагам. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, аз съм имала предвид тук дали 

отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията. А тази 

декларация е по чл. 255, ал. 1, т. 4. 

И сега тук дали да запишем чл. 255, ал. 1, т. 4 или чл. 243? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен чл. 243 е основният текст. А 

можем да напишем във връзка с този, във връзка с еди-кой си от 

Конституцията. И според мен съюзът трябва да е „и”. Ако така го 

променим, тогава отпада „и”. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Грешката  е  моя,  нещо  съм  се 

объркала. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да прецизираме текстовете от закона. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да не се объркам отново – 

проверка  на  обстоятелствата  по  чл.  244  от  Изборния  кодекс  се 

извършва от … и тези две министерства по искане на ЦИК. Така 

ли остава текстът? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  ред,  определен  с  решение  на 

ЦИК. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Къде да ги вмъквам тези думички, 

защото  всеки  ми  предлага  нещо?  По  искане  на  ЦИК  по  ред, 

определен с решение на ЦИК. Така ли? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Последно  остана:  Проверка  на 

обстоятелствата  по  чл.  244  се  извършва  от  МВР  и 

Министерството  на  правосъдието  по  искане  на  ЦИК  по  ред, 

определен с решение на ЦИК. 

По приложението? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате думата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  аз  имам по т.  29 и 30.  По 

тези  две  точки  има  един  казус,  който  не  е  решен  в  Изборния 

кодекс.  Тук  се  казва:  когато  някой  от  кандидатите  почине  или 

изпадне  в  трайна  невъзможност  партията  може  да  го  замени 

седем  дни  преди  изборния  ден.  Ако  обаче  това  стане  в  срока 

между изборния ден и седемте дни не е казано какво се прави. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Нищо не се прави. Остава си така. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То си остава така, но си направете 

сметка,  че  е  водач  на  листата.  Когато  няма  преференции  няма 

проблем. Представете си, че всички преференции отидат на един 

починал или човек, който не може да участва. 

Същата работа е с кандидатите по т.  30,  само че там е 30 

дни преди изборния ден. 

В този казус сме изпадали, макар и за местни избори, и то 

не  един  или  два  пъти.  Досега  сме  имали  само  един  избор  за 

народни представители, тогава не сме изпадали, но 2011 г. имаме 

случай, когато кандидати за кметове, след като беше отпечатана 

бюлетината,  се  отказаха,  занимаваха  Централната  избирателна 

комисия и т.н.  И тогава в стария кодекс не беше изяснено това 

нещо. И ние се чудехме как да реагираме. 

Повдигам  въпроса  само,  за  да  помислим  какво  можем  да 

направим, защото обикновено, ако се случи такъв случай, веднага 

го прехвърлят на ЦИК. РИК няма как да реагира. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. 

Аз искам да поставя по-генерален въпрос – не е ли редно 

този конкретен случай да го разглеждаме, ако той се случи, а тук 

да  оставим  редовното,  принципното  решение  с  регулярното 

правило. Аз благодаря на колегата Христов, че обърна внимание, 

че е възможно да се случи, но е възможно и да не се случи. Нека 

го имаме в съзнанието си и ако се случи, тогава да преценим. 

Заповядайте, колега. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Като  приложение  към настоящото 

решение ви предлагам удостоверение за регистрация на кандидат 

за народен представител, тъй като в чл. 72 районната избирателна 

комисия е задължена освен да ги регистрира и да води публичен 

регистър, и да им издава и удостоверения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ивков искаше думата. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  все  пак  мисля,  като  колегата 

Христов,  че  трябва  в  принципното  решение  да  обхванем 

възможните хипотези, независимо дали ще се случат или не. И е 

въпрос  на  едно  изречение  да  кажем,  че  ако  това  обстоятелство 

настъпи след тази дата,  той се заличава,  без да бъде заместван,  

примерно.  Защото  иначе  бихме  могли  наистина  да  изпаднем  в 

една малко  нелепа ситуация. 

Мисля, че можем да добавим едно изречение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  аз  ще  го 

подложа  на  гласуване,  но  ми  се  струва,  че  този  дебат  вече  го 

водихме и решихме, по други поводи, не по този конкретен, че в 

общите правила ще разписваме общото правило, а в случаите, в 

които  има  изключение,  тогава  ще  гледаме  за  всеки  конкретен 

случай. Защото, колега, струва ми се, че това не е единственото 

изключение.  Ако решим това  изключение  да  уредим,  трябва  да 

уредим и други изключения. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Да,  аз  също  щях  да  предложа  да 

помислим  по  този  въпрос,  който  колегата  Христов  постави,  но 

мястото му като че ли не е в принципното решение, защото ние 

можем да имаме и ситуация, не дай Боже, и в изборния ден да се 

случи. Може и два дена преди изборния ден, и три. Но не може 

частен  случай  и  изключения  да  ги  уреждаме  в  принципно 

решение, според мен. 

Искам да ви кажа, че преди години, не мога да си спомня 

при кои избори в район Русе, точно водачът на листата почина. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ама нямаше преференции.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Да,  нямаше  преференции,  но 

наистина,  за  съжаление,  може  да  има  такава  ситуация.  Бяха 

отпечатани и бюлетините. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям сега да се уреди само 

общото правило, а конкретният случай да решаваме, ако се случи. 

И дано да не е  с  някакъв фатален край.  Но дори и при отказ в 
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предишни  години  други  централни  избирателни  комисии  са 

приемали  със  свои  решения,  че  листата  остава  по  същата 

подредба, а кандидатите се придвижват с едно място напред. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо да не го напишем? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  можем  да  го  напишем  сега, 

защото си е дописване на закона като общи правила. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колеги, имам едно предложение – да се върнем в началото 

на  решението.  Предлагам  да  го  наименуваме  „относно 

регистрация  на  кандидатски  листи  за  изборите  за  народни 

представители  на  5  октомври”,  каквото  е  наименованието  на 

раздел V на Глава 15 в закона, колкото и в многото точки да се 

преплитат кандидатски листи и кандидати. Това е най-малкото за 

по-добра коректност. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Нейкова, 

предложението  беше  в  относно  да  бъде  „регистрация  на 

кандидатски листи”. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  И в  тази  връзка  също така  си  мисля,  че 

трябва да вкараме в основанията и Решение № 632-НС, с което 

сме приели изборните книжа. 

И  за  по-добра  коректност  може  би  навсякъде,  където 

цитираме  приложение  еди-кой  си  номер,  да  слагаме  по  едно 

тиренце и да пишем НС, както те са наименувани в решението и 

обнародвани в „Държавен вестник”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз имам молба – 

ако колегите имат огромно желание да коментират нещо, нека го 

правят отвъд масата, за да може колегата докладчик и колегата, 

който говори, да се чуват и да можем всички останали да чуваме 

какво се предлага.

Моля, колега Цачев, продължете. 
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Това  не  са  съществени  бележки,  но  са 

предложения за точност. 

И, колега Нейкова, където пишем „приложение 1”, тъй като 

приехме, когато е едно предложение, да пишем „приложение към 

настоящото решение”. Това е чисто по оформяне на решението. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Нейкова, приемате ли? Виждам, че приемате. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тя приема, ама аз не приемам. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ще гласуваш против.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Може  колегата  Цачев  да  се  съгласи  с 

мен,  след  като  аз  не  съм  съгласен,  защото  ние  регистрираме,  

според  мен,  кандидатите  и  е  коректно  изписано,  които  пък  от 

своя  страна  са  подредени  в  кандидатска  листа.  Такъв  е  и 

смисълът на много текстове отдолу – регистрираните кандидати, 

кандидатите  се  регистрират.  А  в  заглавието  да  изведем,  че  се 

регистрират  кандидатски  листи?  Кандидатската  листа  е 

подреждането на кандидатите, които регистрираме, според мен, и 

така заглавието си е добре.

Ако докладчикът обаче е съгласен с предложението, аз няма 

да държа моето да се гласува. Просто кратък дебат. Казвам моето 

мнение. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Мога да отговоря. И текстът на чл. 255 е 

категоричен – регистрирането на кандидатски листи се извършва 

от  районните избирателни комисии.  Кандидатите  –  да,  но те са 

нещо  вторично.  Регистрираш  листата.  Там  е  много  важна 

подредбата  с  оглед  преференциите  после  при  гласуването.  Но 

говорим  в  момента  за  регистрация.  Това  е  регистрацията  на 

листата, а не на всеки кандидат по отделно, самостоятелно. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Кандидатската  листа  се  състои  от 

кандидати. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да разбирам ли, че текстът относно 

стана „регистрация на кандидатски листи с кандидати за народни 

представители в изборите на 5 октомври”? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Не,  само  регистриране  на  кандидатски 

листи. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кандидатски листи с какво?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Кандидатска  листа  има  само  с 

кандидати. Как с какво?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  За  народни  представители  никъде 

ли го няма? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ако  не  викате  всички 

едновременно, ще го запиша коректно. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз казах предложението, ако искате мога 

да го повторя – регистриране на кандидатски листи за изборите за 

народни представители на 5 октомври 2014 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: А пък аз считам, че така си е добре. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  И аз  считам,  че  си  е  добре,  но  се 

разберете. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Така  или  иначе  всички  знаят  за 

какво става дума. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, стигнахме ли до 

съгласие по отношение наименованието „относно”? 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Това,  което  не  успях  да  чуя  от 

колегата  Цачев  е  решение  №  632  къде  да  го  включа?  Тогава 

трябва да включим всички решения, които са относими към това 

в основанията. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Понеже това е по-основно. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз считам, че правното основание е 

само в закона, но това е моето мнение. 

Колеги, в удостоверението: РИК удостоверява, че с решение 

№  от  еди-кога  си  е  регистриран  като  кандидат  за  народен 
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представител за Народно събрание в изборите на 5 октомври 2014 

г. в „многомандатен” може би да го заменим с многоточие, за да 

се запише там първи, втори и т.н. Тоест думата „многомандатен” 

да се махне. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  само  да  ви 

припомня,  че  както  дискутирахме  преди  в  различни  формати, 

кандидат  за  народен  представител  в  изборите  на  5  октомври 

2014 г.,  да  не  повтаряме  „за  народен  представител  за  Народно 

събрание в изборите на 5 октомври 2014 г.”. След като се посочва 

датата на изборите е ясно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както си си го написала. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

изказвания? Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения и допълнен в залата 

проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Румен Цачев и  Румяна Сидерова); против – няма. 

Колеги,  нека  да  гласуваме  и  приложението  към  това 

решение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Румен Цачев и  Румяна Сидерова); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 697-НС. 

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка от  дневния 

ред:
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13. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Девети  изборен  район  – 

Кърджалийски,  за  изборите  за  народни  представители  на  5 

октомври 2014 г. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали е проекта за решение с № 652. 

С оглед на постъпилото писмо от областния управител на 

област  Кърджали  с  изх.  №  АК-02-1613-8  от  11  август  2014  г., 

заведено в ЦИК вх. № НС-05-31 от 11 август 2014 г. С вх. № НС-

10-14 от  14 август  2014 г.  в  ЦИК е  постъпило предложение от 

председателя  на  ПП  „Атака”  относно  състава  на  Районната 

избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски. 

Колеги,  обръщам ви  внимание като  докладчик  по  проекта 

на  решение,  че  на  проведените  консултации  при  областния 

управител представителите на ПП „Атака” не са се явили, както и 

не са предложили по полагащата им се квота като член на РИК. С 

днешна дата ми е разпределено предложение от Волен Николов 

Сидеров – председател на ПП „Атака”: 

„Уважаема  госпожо  председател  на  ЦИК,  предлагам 

представител  на  ПП  „Атака”  в  състава  на  РИК  в  Девети  МИР 

Кърджали  област,  като  заместник-председател  на  РИК  за 

провеждане  на  изборите  за  народни  представители  за  Народно 

събрание”. 

Като  е  предложено  едно  лице  за  основен  и  едно  лице  за 

резервен член. 

В  проекта  за  решение,  съобразно  утвърденото  от  нас 

разпределение  във  вчерашно  заседание,  забележете,  като 

заместник-председател  съм  предложила  лице  Росица  Русинова 

Златанова,  съгласно  предложение от  14 август  –  това,  което ви 

цитирах  току-що.  И  в  преписката  на  РИК  Кърджали  от 

изпратените ни материали от областна администрация Кърджали 

се съдържа протокол от проведен жребий, с което участващите в 
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консултациите  са  определили  лицето  Лейля  Метхи  Лютви, 

съгласно проведения жребий по протокола от 11 август.

Колеги,  предлагам  ЦИК  да  реши  с  кое  от  двете  лица  ще 

бъде попълнен съставът на РИК Кърджали. Затова и в проекта за 

решение съм ги изписала и двете, като съм разяснила – съгласно 

предложението и съгласно проведения жребий. 

Моето лично мнение като докладчик е, че би следвало да се 

съобразим  с  предложението,  което  е  постъпило  днес  от 

Политическа  партия  „Атака”,  предвид  утвърдената  от  нас 

методика за разпределение на членовете на РИК. 

Предлагам да го подложим на разисквания и ЦИК да реши.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, откривам дискусията. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  това  ме подсеща,  че  може 

би  докладите  до  този  момент  не  бяха  пълни.  За  коректност  би 

трябвало,  когато  се  докладват  предложенията  за  съставите  на 

районните избирателни комисии, аз ще помоля докладчиците да 

ни уведомяват за случаите, в които представители на определена 

политическа партия или коалиция, която има право да участва в 

консултациите, има право на свои представители в съставите на 

РИК-овете, не са участвали. 

За  първи  път  прави  впечатление,  че  при  областните 

управители  при  провеждане  на  консултациите  не  се  явиха  в 

голяма част от областите представители на Политическа партия 

„Атака”, на „Реформаторски блок” и на коалиция „България без 

цензура”.  Областните  управители  и  длъжностните  лица,  които 

отговарят по провеждането на консултациите, случваше се и при 

мен да постъпват такива въпроси, на всички съм обяснявала,  че 

вероятно  ще  се  представят  писмените  предложения  направо  в 

Централната  избирателна  комисия  и  няма  пречка  за  това.  И 

Централната  избирателна  комисия  ще  назначи  съставите  на 

районните  избирателни  комисии  в  съответствие  с  Изборния 
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кодекс  и  ще  се  счита,  че  те  са  при  условията  на  непостигнато 

съгласие, доколкото няма. 

Ако  не  ме  лъже  паметта  в  Смолян  или  в  Пловдив  от 

областната  администрация  ме  уведомиха,  че  писмено 

предложение  ще  постъпи  там,  а  от  Перник  и  от  Кърджали  в 

единия  случай  заместник-областният  управител,  а  във  втория 

случай  главният  секретар,  когато  ме  уведомиха,  вече  бяха 

провели  жребиите.  И  в  двата  случая  съм  ги  уведомила,  че 

вероятно няма да се вземе под внимание резултатът от жребият 

ако и се надявам в Централната избирателна комисия да постъпи 

предложение  от  съответната  политическа  сила.  Но  това  ме 

подсеща, че Пловдив, Смолян, Добрич, в момента ако се напъна 

ще се сетя и за други райони, Хасково бяха забавили и отложиха 

дори началото на консултациите, и от „Атака” и от „България без 

цензура” нямаше представители за участие, не знам впоследствие 

какво  се  е  случило.  Просто  ще   помоля  докладчиците  да  ни 

уведомяват  за  това  къде  не  са  участвали  в  консултациите 

упълномощени  представители  и  направо  директно  в  ЦИК  е 

постъпило предложението. 

Поддържам направеното предложение от докладчика да се 

съобразим с постъпилото писмено предложение на 14 август, но 

се възползвам да обърна вниманието ви, че тази сутрин рано ми 

се обадиха, още в 8 и половина, не мога да се сетя в коя община, 

но бяха притеснени, че няма да могат да сформират съставите на 

секционните  комисии  в  общинските  администрации,  поради 

липсата на заинтересованост от страна на някои от политическите  

сили. Бих ви предложила дори да излезем с едно съобщение на 

страницата  и  да  кажем,  че  политическите  сили,  чиито 

представители,  упълномощени  или  представляващите  ги,  не 

могат да участват в консултациите при кметовете на общини за 

съставите  на  секционните  избирателни  комисии,  могат  да 

изпращат писмени предложения до кмета на общината до еди-кой 

си срок, или до районната избирателна комисия след този срок, 
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но  не  по-късно  от  еди-коя  си  дата,  за  да  може  и  районната 

избирателна комисия да има време и възможност да го направи. 

Все пак ние назначаваме само 31 броя, а районните избирателни 

комисии  ще  имат  да  назначават  много  на  брой  секционни 

избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Други желаещи? 

Колегата Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Изцяло подкрепям изказването на 

госпожа  Севинч  Солакова,  както  и  благодаря  на  докладчика  за 

коректно поднесения доклад. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Исках да кажа само, че и законът не 

ни позволява да вземем предвид жребия. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Доколкото  разбирам,  госпожо 

председател, ЦИК се обединява около това да попълним състава с 

предложението на ПП „Атака”. 

Колеги, в такъв случай ви предлагам да гласуваме проекта 

предвид направения от мен доклад и на законовите основания да 

назначим РИК в Девети изборен район – Кърджалийски, в състав 

от 15 члена както следва: 

Беркант Метин Барзат за председател. 

Заместник-председател: Росица Златанова.

Заместник-председател: Иван Робов.

Секретар: Даниела Атанасова Петрова. 

Членове: Иванка Тодорова Таушанова, Антоанета Маринова 

Юрукова,  Руси  Профиров  Латунов,  Калина  Вълчева  Митева, 

Дениз  Реджебов  Насуфов,  Иванка  Петкова  Илиевска,  Галина 

Нейкова  Стефанова,  Нели  Иванова  Бъклева,  Динчер  Фикрет 

Хабиб, Петър Георгиев Бояджиев, Бисер Здравков Милев. 

Съответно  към  проекта  за  решението  има  и  списък  с 

резервни  членове,  който  ще  бъде  допълнен,  съгласно 
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предложението  от  ПП  „Атака”  с  госпожа  Мирела  Иванова 

Йочева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А Лейля? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след направените 

уточнения, допълнително изречение от докладчика.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, след справка по преписката 

ви  докладвам,  че  Лейля  Метхи  Лютви  ще  бъде  включена  в 

списъка на резервите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма. 

Колеги, това е Решение № 698-НС. 

Колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение  от  госпожа  Солакова  за  съобщение  на  нашата 

страница  за  възможността  за  правене  на  предложения  пред 

кметовете  и пред районните избирателни комисии в съответния 

срок. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма. 

Приема се. 
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Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

14. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Колега Ганчева, моля продължете. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа, 

отново  в  папка  с  моите  инициали,  е  проект  за  решение  № 651 

относно  назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в  Трети 

изборен район – Варненски. 

Колеги,  тук  освен  писмото  от  областния  управител  на 

област Варна със съответния изходящ номер, заведено в ЦИК с 

вх.  №  НС-05-6  от  9  август  2014  г.,  са  постъпили  и  писма  от 

„Коалиция за България” гр. Варна по електронната поща, като са 

дадени указания за изпращането им в оригинал за попълване на 

преписката,  като сме получили уверение,  че  са  изпратени и  ще 

бъде  попълнена  преписката.  Писмата  са  с  вх.  №  НС-10-11  от 

14 август,  с  което  има предложение  от  „Коалиция за  България” 

гр.  Варна,  подписана  от  Лидия  Петкова,  представляващ 

коалицията  и  ни  е  предложена  за  секретар  Мария  Тодорова 

Тодорова със съответното ЕГН. 

С  писмо  №  НС-05-6  от  9  август  2014  г.  има  отново 

предложение  от  „Коалиция  за  България”:  Приложено  Ви 

представяме  промени  в  представителството  на  „Коалиция  за 

България”  в  състава  на  членовете  на  РИК  в  Трети  МИР  за 

провеждане  на  изборите  за  народни  представители,  а  именно 

Мария  Тодорова  Тодорова,  Емил  Киров  Пенков,  Калин  Илиев 

Горанов,  Костадин  Борисов  Бандутов”.  Или,  колеги,  а  като 

докладчик  ви  разяснявам,  че  някои  от  резервните,  които  са 

предложени, са минали като предложения за основни членове. 

Предвид  така  направения  доклад,  законовите  основания  и 

наше  решение  ви  предлагам  да  назначим  Районна  избирателна 

комисия  в  Трети  изборен  район  –  Варненски,  в  състав  от 

19 члена, както следва: 
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Председател – Велин Марков Жеков. 

Заместник-председател – Дария Пекин Адил. 

Заместник-председател – Илиян Иванов Карагьозов.

Секретар: Мария Тодорова Тодорова.

Членове:  Станислав  Божидаров  Сотиров,  Румяна  Денчева 

Цветкова,  Лора  Иванова  Гоцева,  Десислава  Марчева  Бонева, 

Красимир Нанев Коев, Калин Светославов Калевски, Емил Киров 

Пенков, Калин Илиев Горанов, Костадин Борисов Бандутов, Иван 

Любчев  Иванов,  Петър  Георгиев  Чорбаджийски,  Орхан  Мехмед 

Мехмед,  Марияна  Георгиева  Пантелеева,  Петя  Куртева 

Прокопиева, Галя Петрова Димитрова. 

И съответно към проекта за решение съм ви представила и 

списък на резервните членове, който да утвърдим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Още  не  мога  да  го  проверя  затова  ще 

помоля докладчикът да погледне. Чух името Деян Карагьозов ли 

беше? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Илиян Карагьозов. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Защото  ми  се  стори,  че  го 

регистрирахме. Да не се повтаря. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков,  предвид,  че  съм от 

този район, мога да Ви кажа, че колегата е коректно изписан и е 

дългогодишен член на РИК. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, аз ще проверя. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

забележки,  предложения  за  изменение,  допълнение, 

редакционни? Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Румен  

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

Това е Решение № 699-НС. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

22.  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. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ако  си  спомняте,  в 

предходно  заседание  ви  докладвах  проект  за  решение  относно 

определяне  на  вида,  цвета  и  размера  на  торбите,  в  които  се 

поставят  за  съхранение  изборните  книжа.  Тогава  с  протоколно 

решение  гласувахме  същото  да  бъде  изпратено  като  проект  до 

администрацията на Министерския съвет. Съответно върнало се е 

писмо  отговор,  което,  доколкото  ме  запозна  ръководителят  на 

групата госпожа Солакова, е качено във вчерашно заседание и е с 

вх. № НС-03-11 от 13 август 2014 г. 

Колеги,  писмото  от  администрацията  на  Министерския 

съвет е подписано от и.д. главен секретар на Министерския съвет 

господин Даков, с което са се съгласили с проекта на решение по 

т. 1. Общо взето проектът е съгласуван без забележки, като обаче 

в писмото в последните два абзаца е изразено, че  би могло да се 

създаде  проблем  както  за  областните,  така  и  за  общинските 

администрации,  предвид  че  кутиите  с  отрязъците  трябва  да  се 

поставят  в  торбата  с  останалите  книжа  и  материали  и 

едновременното прилагане на т. 2 и 3. 

Предвид  на  това  аз  ви  предлагам  да  гласуваме  така 

представения  проект  за  решение  ведно  с  писмо,  което  съм  ви 

предложила  отново  в  моята  папка  с  инициалите,  до  господин 
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Веселин Даков – и.д. главен секретар на Министерския съвет,  в 

който  приложено  изпращаме  решението,  което  съм  ви 

представила  и  ще  ви помоля  да  гласуваме,  и  разясняваме,  че  в 

случаи,  в  които има необходимост от доставка и закупуване на 

нови кутии ще се прилага т.  2  от цитираното решение и в тази 

връзка е възможно, ако администрацията на Министерския съвет 

прецени, да даде указание на съответните общински и областни 

администрации. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам в т. 3 да допълним: В случай че 

администрациите съхраняват кутии. Иначе става съвсем висящо – 

в  случай  че  съхраняват.  Кой  съхранява?  В  случай  че 

администрациите  съхраняват  кутии  и  нататък  да  си  върви  по 

същия начин. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам. Да ги изписваме ли като 

областни и общински администрации? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Администрациите. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  случай  че  администрациите 

съхраняват кутии с размери еди-какви си. Приемам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

други желаещи да се изказват. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Румен  

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

Колеги, това е Решение № 700-НС. 

Колеги, нека да гласуваме с протоколно решение писмото. 

Който  е  съгласен  с  изпращането  на  съответното  писмо, 

моля да гласува. 
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13   (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  

Таня Цанева); против – няма. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

23.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава  на 

ОИК – Варна, област Варна. 

Продължете, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  отново  в  папката  с  моите 

инициали съм ви предложила проект за решение № 657, който е 

относно промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна. 

С наше решение от 4 август № 638-ПВР/МИ освободихме 

по негова молба господин Владимир Боянов Върбанов като член 

на  ОИК  –  Варна.  Днес  на  мой  доклад  е  разпределено 

предложение от Иван Николаев Портних – областен координатор 

на ПП ГЕРБ – Варна, с което на мястото на освободения от нас 

член на ОИК – Варна, се предлага същото да бъде попълнено с 

госпожица  Гергана  Янкова  Георгиева,  като  са  приложени 

необходимите документи:  декларация,  копие на  диплома,  копие 

на лична карта и съответно два броя пълномощни. 

Предвид на което ви предлагам да назначим за член на ОИК 

– Варна, област Варна Гергана Янкова Георгиева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Румен  

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

Колеги, това е Решение № 701-ПВР/МИ.
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Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

15. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Шестнадесети  изборен  район  – 

Пловдив,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Сюлейманов. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  проектът  на 

решение  за  назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив-град под № 649. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  Пловдив, 

изх.  № ОИ-10-59 от 9 август 2014 г.,  което е заведено в ЦИК с 

вх. № НС-05-23 от 11 август 2014 г. Към писмото е представено 

писмено  предложение  на  областния  управител  за  състав  на 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив,  като  заедно  с  това  са  представени  всички  изискуеми 

документи, съгласно чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от Изборния кодекс, както 

и  протокол  от  9  август  2014 г.  за  проведените  консултации  за 

състав  на  Районна  избирателна  комисия  между  партиите  и 

коалициите, посочени в Изборния кодекс. 

При  консултациите  е  постигнато  съгласие  между 

участниците  по  отношение  на  състава  на  Районна  избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

С  оглед  на  изложеното  дотук  предлагам  Централната 

избирателна комисия да назначи Районната избирателна комисия 

в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 19 членове, 

както следва: 

За  председател  –  Деница  Николова  Чингарова,  със 

съответното ЕГН от Политическа партия ГЕРБ. 

За  заместник-председател  –  Наум  Китанов  Китанов  от 

„Коалиция за България”. 
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За  заместник-председател  –  Димитър  Петков  Керин  от 

Политическа партия „Атака”.

За  секретар  –  Радина  Бойчева  Петрова  от  Движението  за 

права и свободи. 

Членове:  Николай  Тодоров  Михалков,  Милка  Росенова 

Тодорова,  Гергана  Лъвова  Костадинова,  Евгени  Атанасов 

Атанасов, Рангел Тодоров Христов, Спас Атанасов Шуманов – от 

ГЕРБ;  Петя  Георгиева  Манева,  Владимир  Петров  Докторов, 

Владимир  Петров  Петров,  Вера  Антонова  Аврионова,  Цеца 

Пенчева Бресковска – от „Коалиция за България”; Анани Василев 

Ангелов, Сюрия Юсуф Дене – от Движението за права и свободи, 

Константин Атанасов Костадинов – от „Реформаторски блок”; и 

Николай  Вивианов  Василев  –  от  коалиция  „България  без 

цензура”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на  15 август  2014 г.,  като това  решение подлежи на  обжалване 

пред  Върховния  административен  съд  в  тридневен  срок  чрез 

Централната избирателна комисия. 

Също  така  има  и  списък  с  резервните  членове,  който 

предлагам да утвърдим заедно с това решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

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

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма. 

Колеги, това е Решение № 702-НС. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

24. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Седемнадесети  изборен  район  – 

57



Пловдивски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаеми  колеги,  продължавам 

по-нататък  с  назначаването  на  Районна  избирателна  комисия  в 

Седемнадесети  изборен  район  –  Пловдивски.  Проектът  на 

решение е качен под № 650 във вътрешната мрежа. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Пловдив с изх. № ОИ-10-60 от 9 август 2014 г., което е заведено в  

ЦИК  вх.  № НС-05-24  от  11  август  2014  г.  Към  писмото  са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 

от  Изборния  кодекс,  както  и  протокол  от  9  август  2014  г.  за 

проведените  консултации  за  състав  на  Районна  избирателна 

комисия  между  партиите  и  коалициите,  посочени  в  Изборния 

кодекс. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район 

–  Пловдивски,  поради  което  съставът  на  Районна  избирателна 

комисия  се  определя  от  Централната  избирателна  комисия  на 

основание приложените към писмото на областния управител на 

област Пловдив предложения от партиите и коалициите, които са 

участвали в консултациите. 

С оглед на изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия  да  назначи  Районна  избирателна  комисия  в 

Седемнадесети  изборен  район  –  Пловдивски,  в  състав  от  19 

членове, както следва: 

За  председател  –  Енчо  Асенов  Захариев,  със  съответното 

ЕГН, от „Коалиция за България”. 

Заместник-председател  –  Дарина  Цвяткова  Тодорова  от 

Политическа партия ГЕРБ. 

Заместник-председател  –  Надежда  Мирославова  Банчевска 

от Политическа партия „Атака”. 
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Секретар  –  Айтен  Сали  Салим  от  Политическа  партия 

„Движение за права и свободи”. 

И  членове:  Диана  Илиева  Дишлиева,  Васил  Цветанов 

Стефанов, Мария Костова Димитрова, Росица Ангелова Гавазова, 

Йордан  Янкулов  Дамбулиев,  Валя  Иванова  Баракова  –  от 

Политическа партия ГЕРБ;  Щерю Тянчев Царев,  Ганчо Кръстев 

Толев,  Ваня  Костадинова  Костадинова,  Ивайло  Георгиев 

Арнаудов, Теодора Стоянова Копринкова – членове от „Коалиция 

за  България”;  Семиха  Юсеин  Яшар  и  Ферад  Есад  Мурад  –  от 

Движението за права и свободи; Петър Атанасов Пейчинов – от 

„Реформаторски  блок”;  и  Йордан  Иванов  Цаков  –  от  коалиция 

„България без цензура”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на  15 август  2014 г.,  като това  решение подлежи на  обжалване 

пред  Върховния  административен  съд  чрез  Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Има  допълнение  за  резервни  членове  на  Районна 

избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан  

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

Сюлейманов, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 703-НС. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

25. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Тридесет  и  първи  изборен  район  – 

Ямболски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаеми  колеги,  под  №  656, 

като  проект  на  решение  е  качен  проектът  за  решение  за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи 

изборен район – Ямболски. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Ямбол  с  изх.  № 37/0013  от  9  август  2014  г.,  което  езаведено  в 

Централната  избирателна  комисия  вх.  № НС-05-18  от  11 август 

2014 г.  Към  писмото  са  представени  всички  изискуеми  се 

документи  по  чл.  60,  ал.  3  и  4  от  Изборния  кодекс,  както  и 

протокол  от  9  август  2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав  на  Районна  избирателна  комисия  между  партиите  и 

коалициите, посочени в Изборния кодекс. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  Тридесет  и  първи  изборен 

район  –  Ямболски,  поради  което  съставът  на  Районна 

избирателна комисия в същия район се определя от Централната 

избирателна комисия на основание приложените към писмото на 

областния управител на област Ямбол предложения от партиите и 

коалициите, които са участвали в консултациите. 

С оглед на изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да назначи Районната избирателна комисия в Тридесет и 

първи  изборен  район  –  Ямболски,  в  състав  от  15  члена,  както 

следва: 

За  председател  –  Мариана  Стоянова  Христова,  със 

съответното ЕГН, от Политическа партия ГЕРБ. 

Заместник-председател  –  Марияна  Колева  Петрова  от 

Политическа партия „Атака”. 

Втори  заместник-председател  –  Мехмед  Люманов 

Мехмедов  от  Политическа  партия  „Движение  за  права  и 

свободи”. 

Секретар  –  Дженко  Георгиев  Денков  от  „Коалиция  за 

България”. 
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Членове:  Пенка  Иванова  Михайлова,  Ани  Стефанова 

Канева,  Драгомир  Минков  Димитров  и  Екатерина  Антонова 

Янева – от Политическа партия ГЕРБ; Елена Димитрова Иванова, 

Илиана  Христова  Колева,  Тодор  Василев  Чиповски,  Светла 

Илиева  Кирилова  –  от  „Коалиция  за  България”;  Емин Ахмедов 

Ахмедов от Движението за права и свободи;  Силвия Николаева 

Атанасова – от коалиция „България без цензура”; Нели Кръстева 

Стоянова – от „Реформаторски блок”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на  15 август  2014 г.,  като това  решение подлежи на  обжалване 

пред  Върховния  административен  съд  чрез  Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Също така  има  приложен  списък  с  резервните  членове  за 

съответната РИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 704-НС. 

Преминаваме към точка Разни. 

Господин Пенев има думата. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докато сме на тема РИК-ове, 

да  ви  докладвам,  че  днес  с  вх.  №  НС-11-3  от  областната 

администрация  в  Ловеч  ни  е  препратено  предложение  от 

представител  на  Реформаторския  блок,  с  което  ни  заявяват,  че 

променят  предложението  си  за  член  на  РИК  в  Ловеч.  Тези 

документи  бяха  постъпили  и  по  електронната  поща  на 

Централната  избирателна  комисия  и  са  взети  предвид  при 
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назначаването  на  РИК в  изборен  район Ловешки,  поради което 

този доклад ви го правя само за сведение. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря, господин Пенев. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

17.  Проект на решение относно структурирания вид на 

списъка за подкрепа на независим кандидат в РИК.

Докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  за  решение  се  намира  в 

заседанието  от  5  август  и  е  с  №  623-НС-К.  Не  се  учудвайте,  

тогава приехме структурирания вид на няколко видове списъци, а 

този  за  кандидатите  остана  да  го  приемем,  като  приемем 

решението за регистрация на кандидатите. 

В този проект решението е  идентично с решенията,  които 

приехме  за  структурирания  вид  на  подписките  при 

референдумите,  тъй  като  в  подписката,  която  е  в  подкрепа  на 

кандидат, фигурират и трите имена, както и адресът – постоянен 

или  настоящ,  на  съответния  избирател.  Поради  което  тук 

позициите  са  повече,  отколкото  в  структурирания  вид  на 

списъците  в  подкрепа  на  регистрацията  на  партиите.  Като  има 

отделни  позиции  за  населеното  място,  за  улица,  площад, 

жилищен комплекс. И третата допълнителна позиция е за номера 

на сградата, апартамента и т.н. 

Абсолютно  идентични  са  с  всичките  досега  приети 

решения, нищо ново няма, но трябва да го приемем, за да могат  

инициативните  комитети,  като  се  регистрират,  да  си  събират 

подписките.  И,  както  подсказа  колегата  Солакова,  вместо  „на 

електронен носител” ще бъде „на технически носител”, както при 

всички останали решения. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  други  забележки, 

корекции, поправки, допълнения? 

Господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  отношение  на  създаването  на 

този  електронен  вид  на  структурирания  запис,  тъй  като  ние 

имаме програма, която може да състави електронния вид до т. 6,  

но т. 7, 8 и 9, когато съдържат де факто адреса, такава програма 

нямаме подготвена и се налага да се използва екселски файл. Не 

че не може да стане, това нещо не е проблем, но да не си мислят 

хората и да започнат да звънят и да ни питат. Макар че, формално 

казано, би следвало да помолим от ГД ГРАО да ни дадат… 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  говорила  и  веднага  с 

приемането  на  решението  ще  ги   помолим,  те  ще  ни  пратят 

програмата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Още  повече, че точно този вид на 

структуриран запис за т.  7,  8 и 9 ще ни трябва и евентуално за 

местни и национални референдуми. То ще бъде в същия вид. Така 

че трябва да имаме и двата вида. Засега имаме само първата част. 

Да го имаме предвид да го придвижим. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това трябва ли да се отрази в 

решението? Не. 

Благодаря, колега, за уточнението. 

Има ли други бележки? 

Който  е  съгласен  това  решение  да  се  приеме,  заедно  с 

добавките и корекциите, които се направиха, моля да гласува. 

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11   (Маргарита 

Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 705-НС. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

26. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Първи  изборен  район  – 

Благоевградски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

63



Има думата госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

проектът е без номер за РИК Благоевград. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Благоевград с описан изходящ номер, заведено в ЦИК с входящ 

номер  от  8  август.  Към  писмото  са  представени  всички 

необходими документи. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районна избирателна комисия, поради което съставът се определя 

от Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да назначим Районна избирателна комисия в 

Първи  район  –  Благоевградски,  в  състав  от  19   членове,  както 

следва: 

Мартин  Христов  Бусаров  от  Политическа  партия  ГЕРБ за 

председател. 

Заместник  председатели:  Йордан  Стефанов  Симонски  от 

„Коалиция за България”, и Янко Кирилов Иванов от „Атака”. 

Секретар:  Исмет  Салих  Узунов  от  Политическа  партия 

ДПС. 

И  членове:  Мартин  Йорданов  Лалев,  Елена  Иванова 

Панчева,  Биляна  Георгиева  Петачка,  Димитър  Станкев  Колев, 

Маргарита  Кръстева  Тодорова и  Васил  Михайлов  Стоянов  –  от 

Политическа партия ГЕРБ; Бойка Николова Юсева, Илия Олегов 

Милев,  Мария Николова Стойнова,  Любен Илиев Милев,  Стоян 

Христов Христов – от „Коалиция за България”;  Хавва Алишова 

Весалова  и  Искрен  Албенов  Шишков –  от  Политическа  партия 

ДПС;  Вилислав  Кирилов  Балев  –  от  коалиция  „България  без 

цензура”;  и  Георги  Викторов  Маврудиев  –  от  „Реформаторски 

блок”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

На трета страница са описани резервните членове. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли желаещи да се включат в дискусията? 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колега Матева, на две места виждам, че пише не „изборен 

район”,  а  „район”. Едното е в  заглавието на решението.  И след 

това  във  втория  абзац  от  решението.  Има  го  и  в  диспозитива. 

Молбата ми е да бъде „изборен район”. 

Също така в първия абзац в обстоятелствената част, където 

е чл. 60, ал. 3, 4 и 7, в конкретния случай ал. 7 няма място – при 

непостигнато  съгласие,  тъй  като  тя  касае,  когато  е  постигнато 

съгласие  при  консултациите.  Според  мен  ако  въобще  вписваме 

алинеи към този член, трябва да е ал. 6 за коректност. 

Благодаря. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  понеже  съм  ползвала 

макета,  който е  изготвен,  не знам другите,  които приехте  днес,  

как са. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Навсякъде е „изборен район”. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не  за  изборен  район.  Говоря  за 

алинеите.  Аз  ползвах  това,  което  беше  подготвено  –  първият 

проект. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То е за постигнато съгласие, а ти нямаш 

съгласие. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Нямам  съгласие,  но  аз  съм  ползвала 

проект  с  непостигнато  съгласие.  Кажете  как  сте  ги  оформили 

останалите, които приемахте, за да бъдат еднакви. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  не  знам  как  са  оформени  и  няма 

значение как са оформени. Тук говорим за това решение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: До шеста са оформени. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Член 61 или чл. 60?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Член 61, ал. 3, 4, 5 и 6. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ами толкова пише. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И седем. 

РОСИЦА МАТЕВА: За чл. 60, пише ал. 7. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Седма  е  когато  има  съгласие,  шест  е 

когато няма. 

Колеги, никой не говори за чл. 61, ал. 7, а за чл. 60, ал. 7 в 

първия абзац от решението, където пише какво е приложено към 

писмото. Там ал. 7 няма място, защото не е постигнато съгласие. 

За това говорим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Всички  решения  са  с 

ал. 3 и 4, колеги. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Много  се  извинявам,  но ал.  7  има 

място,  защото към нея препраща ал.  11 чрез  препращането към 

ал. 8, която пък казва горе описаните документи. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  понеже  стана 

въпрос какво дотук е  гласувано,  навсякъде  е  гласувано „чл.  60, 

ал.  3 и 4”.  Ако напишем още една алинея,  то трябва това да се 

въведе и в другите решения, които вече гласувахме. Само на това 

обръщам внимание. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да остане само „чл. 60, ал. 3 и 4”, за 

да не спорим. 

РОСИЦА МАТЕВА: Нали така е прието досега? Добре. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че 

постигаме съгласие. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение ведно с корекцията в залата, моля да гласува. 

Ще помоля колегата Мусорлиева да брои. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  
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Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова и  Таня Цанева) ; 

против – няма. 

Колеги, това е Решение № 7-6-НС. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

27. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  в  мрежата  е  качен  проект  за 

решение за Шести изборен район – Врачански. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца 

с описан изходящ номер, заведено в ЦИК с описан входящ номер 

от  9  август  2014  г.  Към  писмото  са  представени  всички 

изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс (ще 

коригирам  проекта,  съобразно  предишното  прието  решение),  и 

протокол от проведените консултации. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районна избирателна комисия, поради което съставът на Районна 

избирателна комисия в Шести район – Врачански, се определя от 

ЦИК.  Само  да  обърна  внимание,  че  „изборен  район”  също  ще 

добавя навсякъде. 

Поради  което  ви  предлагам  да  назначим  Районна 

избирателна комисия в Шести район – Врачански, в състав: 

Председател:  Мая  Тодорова  Николова  от  „Коалиция  за 

България”. 

Заместник-председатели:  Силвия  Николова  Каменова  и 

Георги  Иванов  Петров  –  от  „Атака”  и  от  Политическа  партия 

ДПС. 

Секретар:  Владимир  Христов  Христов  –  от  Политическа 

партия ГЕРБ. 

И  членове:  Васил  Петков  Василев,  Боряна  Миткова 

Стаменова,  Ирена  Венциславова  Илиева-Тодорова  и  Нина 
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Василева Дакева – от Политическа партия ГЕРБ; Мария Петрова 

Генова, Милена Николаева Миковска, Албена Георгиева Тупашка 

и Георги Тодоров Давидков – от „Коалиция за България”; Марина 

Маринова  Мишева  –  от  ДПС;  Кинчо  Тодоров  Камбуров  –  от 

коалиция „България без цензура”; и Владислава Тошева Лакова – 

от „Реформаторски блок”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август.

Решението подлежи на обжалване, както е описано. 

Резервните членове са описани в стр. 3. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 707-НС. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

28. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Четиринадесети  изборен  район  – 

Пернишки,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  е  с  №  660  за  Районна 

избирателна комисия в район Пернишки. 

Уважаеми  колеги,  основанията  са  изписани,  те  са 

идентични с всички останали решения. В район Пернишки не е 

постигнато съгласие при проведените консултации. 

Комисията  е  в  състав  от  15  члена  при  условието  на 

несъгласие по чл. 61, ал. 6. 

Основанията са както във всички досегашни решения, които 

написахме, при назначаване на комисии при несъгласие. 
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Комисията  в  Четиринадесети  избирателен  район  – 

Пернишки, е в състав от 15 члена. Председателят е от „Коалиция 

за България”,  заместник-председателите са от ДПС и „Атака”, и 

секретар от Политическа партия ГЕРБ. 

Поименният състав е както следва: 

Венета Симеонова Петрова – председател. 

Заместник-председател  –  Марияна  Тодорова  Тонева  от 

ДПС. 

Заместник-председател  –  Донка  Владкова  Баташка  от 

„Атака”. 

Секретар – Надя Димитрова Боянова от ГЕРБ. 

Членове:  Дойко  Петров  Доев,  Ивайло  Павлов  Павлов, 

Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова, Светлана Кирилова 

Петкова  –  от  Политическа  партия  ГЕРБ;  Станка  Йорданова 

Рударска, Иво Михайлов Михайлов, Аделина Стоянова Стоянова 

и Снежанка Стефанова Йорданова – от „Коалиция за България”; 

Виолина  Ванкова  Стойнева  –  от  ДПС;  Валери  Теофилов 

Симеонов  –  от  „Реформаторски  блок”;  и  Десислава  Кирилова 

Йорданова  от  „България  без  цензура,  ВМРО-БНД,  Земеделски 

съюз, движение „Гергьовден”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Виждам, че е приложен и списъкът на резервите. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Списък с резервите е приложен като 

стр. 3. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 708-НС. 

Колеги, давам 30-минутна почивка.

69



(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  в  залата  сме 

12 члена,  имаме  необходимия  кворум.  Продължавам  днешното 

заседание. 

Колеги, по следващата точка от дневния ред:

29.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

Политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в  изборите  за 

народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен  проект  с  №  661  за  решение  относно  регистрация  на 

Политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители. 

Въз  основа  на  постъпило  заявление  за  регистрация  и 

приложени към заявлението документи, а именно: удостоверение 

за актуално и правно състояние; декларация образец от подписа 

на  представляващия  партията;  декларация  образец  от  печата; 

платежно  нареждане  за  внесен  депозит  по  чл.  129  от  ИК; 

удостоверение с №  48-00-529 от 8 август на Сметната палата за 

внесени  от  партията  финансови  отчети;  удостоверение  изх. 

№ 1555 от 6 август 2014 г. на Банка ДСК; списък, съдържащ три 

имена,  ЕГН  и  саморъчен  подпис  на  заявени  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партията,  същият  е  представен  в 

структуриран електронен вид на технически носител; решение, с 

което са определени имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  компания;  и  пълномощно; 

заявено  искане  за  отпечатване  наименование  на  партията  в 

бюлетината като „ПП ГЕРБ”; и върнат протокол с вх. № на ЦК 

НС-04-032  от  14  август  2014  г.,  от  който  е  видно,  че  има 

необходимите  по  закон  брой  коректни  записи  в  представения 
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списък, ви предлагам съответно на законовите основания и наше 

Решение  №  654-НС  от  7  август  2014  г.  да  регистрираме 

Политическа  партия  ГЕРБ  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители,  като съм предложила и съответно предложеното 

от  партията  наименование  за  отпечатване  върху  бюлетината,  а 

именно „ПП ГЕРБ”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  

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

против – няма. 

Колеги, това е Решение № 709-НС. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

19.  Доклад  относно  откриване  на  специализиран 

електронен адрес за  контакт с МВнР във връзка с  изборите 

извън страната.

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  трябва  с 

протоколно  решение  да  решим  дали  да  открием  един 

специализиран  имейл  адрес,  както  при  изборите  за  членове  на 

Европейски  парламент,  към  който  да  пристигат  всички 

заявления-декларации  от  Външно  министерство,  които  пък  са 

получени от  ДКП за гласуване извън страната.  Миналия път се 

оказа,  че  това е  рационално,  защото по този начин се получава 

едно обобщено получаване на заявленията  и те не се губят или 

поне не се смесват с общата поща, която се получава при Катя.  

Това е целта за този специализиран имейл. 

Освен  това  днес  имаше  едно  много  рационално 

предложение  –  регистърът  на  този  имейл  за  получените 
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заявления  да  се  води  изрично  от  това  лице,,  техническият 

сътрудник,  който отговаря за групата за  гласуване в чужбина и 

който подпомага групата за гласуване в чужбина. След това пътят 

е да се принтират постъпилите заявления, само хартиени снимки, 

разбира  се,  и  да  се  сортират  в  отделен  класьор,  който  ще  се 

намира  в  стая  60.  Тоест,  всеки  ще  може  да  види  постъпилите 

заявления  в  стая  60,  а  пък  регистърът  с  електронните 

отбелязвания,  нанасяния,  ще  се  изпраща  на  „Информационно 

обслужване” за проверка. 

Освен  това  сме  решили  „Информационно  обслужване” 

когато  връща,  примерно  30  заявления,  получени  от  Париж,  да 

каже: 10 са нередовни и да ни посочи имената на тези 10, които 

са нередовни.  И тогава сътрудник или някой от нас ще отиде в 

този  класьор  и  ще  сравни  дали  правилно  данните  от  хартиен 

носител са нанесени на електронния носител. По този начин ние 

веднага  ще  разбираме  кое  е  грешно  и  кое  не  е.  Поради  тази 

причина днес се оформи мисъл за такъв ред. Ще се получи малко 

по-голяма организация в постъпването на заявленията. 

Това ми е предложението – да открием този специализиран 

имейл,  а  пък  класьорът  да  се  намира  в  стая  60.  Като  входящ 

номер  ще  има  не  всяко  заявление,  което  е  доста  непосилно,  а 

всяко писмо от съответното ДКП. Тоест, ако сутринта се получат 

30 заявления от Париж чрез Външно министерство, ние слагаме 

входящ  номер  на  това  писмо  и  ги  редим  с  него,  заедно  със 

съпроводителното писмо. Може следобед, след като са получили 

от  различни  други  държави,  пак  да  се  получат  от  Париж  10 

заявления с друго писмо, с друг входящ номер. Ще ги редим не 

по държави, а по време на постъпване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  не  виждам  възражения.  Започвам  да  подлагам 

предложенията на гласуване. 

На първо място, колеги, подлагам на гласуване решение за 

откриване  на  специализиран  електронен  адрес  за  контакт  с 
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Министерството на външните работи във връзка с изборите извън 

страната. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението експертът на 

граждански договор към Работна група 1.10 да бъде оторизиран 

за  достъп  до  информацията  в  този  специализиран  електронен 

адрес. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  механизма  на 

постъпване  на  информацията  при  нас  от  ДКП,  а  именно  чрез 

Министерство на външните работи. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги,  сега  подлагам на  гласуване вътрешния механизъм 

на  обработка,  регистриране  на  информацията  и  подреждане  в 

специален класьор в стая 60, като правя само едно допълнение – 

завежда  се  писмото,  например  от  Париж,  заедно  с  бройките 

сканирани заявления-декларации към него. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13   (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Има и допълнение към доклада. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, утре ще имаме среща с 

Министерството на външните работи. Предлагам да възприемем 

да предложим на Министерството на външните работи да изисква 

от ДКП точно въвеждане на данни и търсене на отговорност от 

длъжностните  лица,  които,  въвеждайки  данните,  защото  те  са 

служители в съответното ДКП, грешат и въвеждат грешни данни. 

Това трябва да изискваме. 

Освен  това,  когато  разберем  след  проверката  от 

„Информационно обслужване”, че в конкретни заявления данните 

са  неправилно  вкарани,  да  дадем  обратна  информация  чрез 

Министерството на външните работи до съответното ДКП, което 

да си потърси отговорност на служителя, който е сгрешил. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  и  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  

Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

30. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  седми  изборен  район  – 

Старозагорски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.
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Давам думата на колегата Андреев за доклад. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа е качен проект № 662 относно назначаването 

на  Районна  избирателна  комисия  в  Двадесет  и  седми  изборен 

район – Старозагорски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара 

Загора с изх. № АК-02-314 от 10.08.2014 г., наш вх. № НС-05-13 

от  10.08.2014 г.  с  документите  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия, поради което и на основание чл. 

57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от  

Изборния  кодекс,  и  Решение  № 652-НС от  6  август  2014  г.  на 

ЦИК,  предлагам  да  назначим  Районна  избирателна  комисия  в 

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 19 

членове както следва: 

Председател: Таньо Брайков Танев.

Заместник-председател: Междну Бехчет Халид. 

Заместник-председател: Десислава Атанасова Кънева.

Секретар: Катя Димитрова Киликчиева: 

И  членове:  Енчо  Желев  Иванов,  Зорница  Светославова 

Петрова,  Илиян  Христов  Петков,  Нина  Цветкова  Савова-

Кършакова,  Теодора  Иванова  Крумова-Желева,  Тонка  Иванова 

Тачева,  Снежана  Славова  Станкова,  Ива  Георгиева  Димитрова, 

Адриана  Николова  Тенева,  Каролина  Георгиева  Пенчева, 

Валентин  Йончев  Маринов,  Жеко  Бончев  Тодоров,  Дарина 

Пенева  Льондева,  Татяна  Неделчова  Чанкова  и  Весела 

Красимирова Пейчева. 

Съответно  Районната  избирателна  комисия  да  встъпи  в 

правомощията си на 15 август 2014 г. 

Съответно  партиите  и  коалициите,  участвали  в 

консултациите,  са  предложили  резервни  членове,  които 

евентуално да заместят в случай на оставка. 
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Предлагам  ви  да  го  приемем,  спазено  е  разпределението, 

което е съгласно нашето протоколно решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

докладчик. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 710-НС. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

20. Доклад по сигнал от Нина Чавдарова, пълномощник 

на „Коалиция за България”.

Заповядайте, колега Сюлейманов. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Това е сигнал от Нина Чавдарова. 

С този казус, колеги, съм ви запознал, ако не ме лъже паметта, в 

понеделник.  Тогава  бях  споменал,  че  ние  не  сме  компетентни 

като ЦИК да разглеждаме този сигнал. 

Тъй  като  вече  имаме  назначена  Районна  избирателна 

комисия  в  Пловдив,  съм  подготвил  писмо  до  РИК,  с  което 

препращаме сигнала в Районната избирателна комисия. Писмото 

е в днешната мрежа в папка НС-11-02. В папката са сканирани в 

pdf файлове сигналите, които са получени по електронната поща, 

както  и  получените  в  оригинал  в  ЦИК  сигнал,  съответно 

приложение № 50 от изборните книжа, с което се твърди, че се 

прави предизборна агитация, както и пълномощното на госпожа 

Нина Чавдарова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Ако одобрявате и писмото в този 

му вид, с утрешна дата да приложим и сигнала и да го препратим 

към Районна избирателна комисия – Пловдив. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

желаещи да се включат в дискусията. 

Който е съгласен да бъде изпратен така предложения проект 

на писмо, ведно с цялата преписка, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  

Цанева); против – няма. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Може  ли  само  едно 

допълнение? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата е след като Районната 

избирателна  комисия  се  произнесе,  да  уведоми  Централната 

избирателна комисия за произнасянето. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви, който е 

съгласен с това допълнение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Метин Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  

Цанева); против – няма. 

Продължаваме с точка Разни, докато станат готови другите 

решения. 

Имате ли доклади в точка „Разни”?

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

днес се е получило и затова няма да ви докладвам проект № 10-61 

с дата 13.08. В папка „Заседания” с вчерашна дата е качен проект 
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на  писмо  до  областните  управители  с  молба  в  организационен 

план да съдействат за предоставяне на помещения и да обезпечат 

районните избирателни комисии с необходимата офис техника и 

т.н.  Вчера говорихме и с госпожа Сидерова да докладваме това 

писмо и да го изпратим, но днес  получаваме копие от писмо на 

изпълняващия  длъжността  главен  секретар  на  Министерския 

съвет господин Даков с техен изходящ № 03.11-52 от 14.08.2014 

г. с копие до председателя на Централната избирателна комисия. 

С това  писмо те  се  обръщат до областните управители да 

съдействат на районните избирателни комисии, включително при 

изработването на печатите на РИК в съответствие с Решение № 

664 на ЦИК. По този начин считам, че целта се изпълнява,  още 

повече  че  администрацията  на  Министерския  съвет  има  тази 

възможност  –  да  указва  и  да  изисква  от  областните 

администрации  това  необходимо  съдействие  на  районните 

избирателни комисии. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  се  надявам,  че  можем  да 

очакваме резултат,  включително да ни предоставят  информация 

във връзка с организацията на изборния процес. 

С  вх.  №  ЦИК-00-203  от  14.08.2014  г.  за  сведение  ви 

докладвам  писмо  от  БНБ  относно  предоставяне  на  отчет  по 

сметка на Централната избирателна комисия за внесени депозити 

от  Българската  социалистическа  партия  и  от  Република  БГ  в 

съответния размер. 

По същия начин да се приложи в обобщения класьор и да се 

предостави на счетоводството. 

Колеги, пристигнало е писмо по електронната поща от ГД 

ГРАО с вх. № НС-04-03-1 от 13.08.2014 г. във връзка с изборите 

за народни представители. Предлагат да бъде осигурен достъп на 

служителите  от  ГД  ГРАО,  които  ще  получават  и  ще  връщат 

подписките: Румен Райчов Чифлиджанов и Асен Асенов Антов. И 

молят да бъде удължен срокът на служебните пропуски на Иван 

Гетов и Венцислав Христов. 
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Предлагам да  одобрим и да  изпратим съответно писмо до 

администрацията на Народното събрание. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви на този етап 

за сведение, тази преписка е публикувана във вътрешната мрежа 

и  е  изпратена  по  електронната  поща  на  всички  членове  на 

комисията  с  вх.  №  НС-03-14  от  днешна  дата  –  писмо  от 

администрацията  на  Министерския  съвет  с  приложена 

документация относно изискванията  за  изработка и доставка на 

изборни  книжа  и  материали  за  произвеждане  на  изборите  за 

народни  представители.  С  това  писмо,  освен  че  се  иска 

съгласуване на приложената документация, се иска становище по 

поставени въпроси в самото писмо. 

Аз ще  помоля всички да се запознаете и може би един час 

преди  заседанието  утре  да  се  събере  Работна  група  1.2,  за  да 

можем да обсъдим и съответно да внесем точка в дневния ред за  

изпращане  на  отговор  по  представената  документация  на 

утрешното заседание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други доклади в т. „Разни”? 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

31. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е с № 661. 
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Във  Втори  изборен  район  –  Бургаски,  както  знаете,  при 

консултациите,  проведени  при  областния  управител  на  област 

Бургас,  не  е  постигнато  съгласие.  Налице  са  всички  изискуеми 

документи – декларации, дипломи, предложенията на партиите са 

комплектувани. 

Предлагам ви да назначим Районната избирателна комисия 

във  Втори  изборен  район  –  Бургаски,  която  се  състои  от  19 

членове, както следва: 

Председател:  Георги  Кънчев  Михов  от  „Коалиция  за 

България”. 

Заместник-председател:  Имухан  Самин  Хюсеин  от 

Политическа партия ДПС. 

Заместник-председател:  Михаил  Димитров  Хаджиянев  от 

Политическа партия „Атака”. 

И  секретар:  Стоян  Василев  Арнаудов  от  Политическа 

партия ГЕРБ.

Членове:  Димитър  Русинов  Трошев,  Наталия  Здравкова 

Минкова,  Христина  Николова  Късева,  Камелия  Димитрова 

Димитрова,  Таня Иванова Стоянова-Рангелова,  Нели Димитрова 

Гюмова,  Константин  Банов  Костов,  Любима  Тодорова 

Бургазлиева,  Божан  Желязков  Божанов,  Анна  Николова 

Мосинова-Петкова, Тодор Костадинов Мархолев, Росица Велчева 

Димова,  Емине Ибрям Бекир, Иванка Маринова Кирязова, Антон 

Жеков Стоянов. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август 2014 г. 

Решението подлежи на обжалване. 

Има и списък на резервните членове. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил Христов,  Ивайло  

Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 711-НС. 

Продължаваме с точка Разни. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 

Колеги,  по  електронната  поща  от  „Информационно 

обслужване”  сме  получили  едно  кратко   писъмце,  което  касае 

електронните  пощенски  кутии  на  РИК-овете.  Не  е  качено  на 

сайта, ще ви го прочета, понеже е кратко: 

Уважаеми  дами  и  господа,  във  връзка  със  стартиралото 

назначаване на районните избирателни комисии и организацията 

на  ІТ  дейностите  на  комисиите,  моля  за  вашето  становище 

относно  настоящото  съдържание  на  електронните  пощенски 

кутии на  РИК,  използвани по  време  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент. 

Нашето  предложение  е  текущата  информация  в  имейлите 

rik1-31@cik.bg да бъде архивирано на технически носител и да ви 

бъде  предадено  за  сведение,  а  пощенските  кутии  да  бъдат 

инициализирани и паролите да бъдат сменени с нови. 

С уважение…” и т.н. 

Аз  предлагам  да  дадем  утвърдителен  отговор  на 

„Информационно  обслужване”,  че  сме  съгласни  да  архивират 

данните на досегашните пощенски кутии, тъй като те ще бъдат с 

един  и  същи  адрес  с  настоящите,  които  са  за  народни 

представители.  Но  тъй  като  все  пак  ще  бъдат  назначени  други 

комисии, ще се сменят паролите, за да могат да се ползват, а ще 

нулират данните, които са там. 

Това  е  предложението  –  с  протоколно  решение  да  ни 

упълномощите  да  уведомим  „Информационно  обслужване”  да 

извършат това действие. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам възражения. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен  

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

Благодаря. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  за  сведение 

искам  да  ви  докладвам  получено  писмо  към  ЦИК-07-36  от 

05.08.2014 г. Писмото е получено на нашата електронна поща на 

13.08.2014 г.  във връзка  с  изпратената  покана до господин Лий 

Ин-Бок  за  посещаване  на  нашата  страна  в  периода  24–

26 септември,  ни  е  изпратил  писмо,  с  което  ни  благодари  за 

отправената покана, на която ще се отзове. 

Докладвам ви го за сведение. 

С  вх.  №  ЦИК-07-40  от  14.08.2014  г.  е  пристигнало  от 

Министерство на външните работи, дирекция „Америка” писмо, с 

което  ни  изпращат  покана  до  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  на  Република  България  да  присъства  на 

провеждането  на  първи  тур  на  общите  избори  в  Бразилия  на 

5 октомври 2014 г. С него ни уведомяват, че с грама с изх. № 427 

от 11.08.2014 г. Посолството на Република България в Бразилия е 

изпратило  покана  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия от министър Диас Туфоли – председател на Върховния 

избирателен  трибунал  на  Бразилия,  с  покана  да  присъства  на 

първия тур на общите избори в Бразилия на 5 октомври 2014 г., 

като  съответно  министерството  остава  на  разположение  за 

препращане на отговор на отправената покана по дипломатически 

път.  Приложено  е  копие  на  грама  с  изх.  №  427  и  копие  от 

писмото на министър Диас Туфоли. 
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Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За сведение е, колега, тъй като знаем, че ние имаме избори. 

Но  аз  Ви  моля  в  тази  връзка  ние  все  пак  да  изготвим  един 

отговор, с който да благодарим за поканата и да обясним защо не 

може да бъде изпратен представител на Централната избирателна 

комисия. Ако не възразявате, колега. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще подготвим отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Имате ли други доклади, колега? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

Очакваме официален превод, но аз бих искал в момента за 

сведение  да  ви  запозная.  Постъпило  е  с  днешна  дата  с  вх.  № 

ЦИК-07-41 от 14.08.2014 г.  писмо от Валдете  Дака,  съжалявам, 

ако не го чета правилно, председател на Централната избирателна 

комисия  на  Република  Косово,  който  ни  уведомява,  че 

Централната  избирателна  комисия  на  Република  Косово  е 

заинтересована  и  би  искала  да  присъства  на  провеждането  на 

парламентарните  избори,  насрочени  за  5  октомври  2014  г.,  

поради което се надяват да бъдат поканени. Те могат да участват 

в едно-единствено качество, а именно като наблюдатели. 

В тази връзка, след като се получи преводът, ще го кача във 

вътрешната  мрежа,  всички  колеги  да  се  запознаят,  но  така  или 

иначе редът,  който е предвиден, а и практиката,  е това да става 

чрез  министерството  на  външните  работи  по  отношение  на 

чуждестранните наблюдатели. 

И  тук  може  би  след  като  колегите  се  запознаят  пак  с 

протоколно  решение  евентуално  ние  да  върнем  чрез  нашето 

министерство,  за  да  можем  да  ги  уведомим  за  реда,  с  копие 

съответно  до  комисията,  че  да,  биха  могли  да  присъстват  и  ги 

каним, но редът е предвиден по определен начин. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Цялата комисия ли искат да дойдат? 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ще  излъчат  представител,  но 

така или иначе от името на Централната избирателна комисия на 

Република Косово. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  На 

този етап за сведение, а след това и писмото. 

Сега колегата Матева имаше желание за доклад.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  постъпило  е  искане  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Петрич  за  изплащане  на 

възнаграждение за проведено заседание, което е разпределено на 

колегата  Баханов на 11 август.  Днес ми е преразпределено,  тъй 

като той е в болнични. Подготвила съм справката. 

На  24 юли 2014 г.  ОИК – Петрич,  е  провела заседание,  с 

което  е  обявила  за  избран  за  общински  съветник,  следващ  в 

листата  на  Политическа  партия  „Българска  социалдемокрация”. 

На  заседанието  са  присъствали  13  членове  на  Общинската 

избирателна комисия. 

Предлагам  ви  да  им  се  изплати  възнаграждение  от 

държавния  бюджет.  Основанието  е  чл.  458,  ал.  1  от  Изборния 

кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

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,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова и Таня  

Цанева); против – няма. 

Продължете, колега Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  една 

преписка, която е разпределена на колегата Нейкова. Предлагаме 

да  бъде  оставена  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия. 
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Това е предложение за сътрудничество от „Виена иншурънс 

груп  контакт  център  България”,  с  което  ни  предлагат  да  бъдат 

полезни  в  предстоящите  избори  като  колоцентър,  който  да 

обработва  и  анализира  обажданията  с  въпроси  и  сигнали  на 

граждани в деня на изборите. 

Ние обсъдихме възможността да използваме тази услуга, но 

преценихме,  че  в  крайна  сметка  би  трябвало  да  са  запознати  с 

изборния  процес  лицата,  които  ще  приемат  обажданията  и  ви 

предлагаме да оставим за сведение това предложение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, възразявате ли? Не виждам възражения. 

Остава за сведение, колеги. 

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  получила  съм  едно 

запитване  по  имейл  от  Андрей  Атанасов,  който  живее  в 

Германия,  и  който пита:  как  да  гласува в  Холандия,  защото по 

време на изборите за народни представители на 5 октомври няма 

да бъде в Германия, а ще бъде в Холандия. 

Аз съм изготвила отговор във вчерашната поща под № П-

1060, сравнително лаконичен и мога да ви го прочета: 

„По повод Ваше запитване,  постъпило в ЦИК по имейл…, 

Ви информираме за следното: 

На изборите за народни представители за Народно събрание 

на  5  октомври  можете  да  гласувате  в  което  и  да  било  място  в 

Холандия  с  открита  изборна  секция,  след  като  представите 

валидна  лична  карта  или  паспорт  и  попълните  декларация  по 

образец, че отговаряте на условията да избирате.” 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  с  така  предложения  ни  проект  на  отговор,  моля  да 

гласува. Ще помоля колегата Сюлейманов да брои. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  
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Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  

Таня Цанева); против – няма. 

Благодаря. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

преписка,  постъпила  с  вх.  №  ЧМИ-09-81  от  08.08.2014  г.,  а 

именно постановление на прокурор при Районна прокуратура гр. 

Варна по преписка № 12540 от 2013 г., с което постановление се 

отказва да се образува наказателно производство и преписката се 

прекратява. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само да напомня, нали гласувахме една 

рубрика, молбата ми е отсега, вместо след това да ги издирваме, 

ако  има  други  докладчици,  всеки  да  си  качва  въпросите  и 

отговорите,  а  такива  въпроси  ще  дойдат  много  пъти.  Всеки 

докладчик да си го качва в рубриката – да напомня и да вземем 

такова протоколно решение. 

Преди малко гласувахме да има рубрика и всеки да си качва 

въпроса и отговора. Така ще е добре, ще отговаряме на всички. И 

да  ги качваме – хем се  вижда на колко сме отговорили,  хем се 

дава информация, за да не се повтарят въпросите. Защото това е 

много често срещан въпрос. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  припомням,  че  гласувахме  създаване  на  рубрика 

„Въпроси  и  отговори”.  Поради  причини,  които  не  желая  да 

споделям, тази рубрика не се случи за предходните избори. 

Колеги,  възложила съм на  колегата  Сюлейманов събиране 

на тези въпроси и отговори и създаване на принципни проекти на 

въпроси  и  на  отговори  до  края  на  текущата  седмица,  така  че 

когато  той  е  готов  в  началото  на  другата  седмица  да  може 

Централната  избирателна  комисия  да  прегледа  подготвените 
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въпроси  и  подготвените  отговори  и  те  да  бъдат  качени  на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

В  тази  връзка  се  присъединявам  към  апела  на  колегата 

Ивков – колеги,  към които резолирам постъпили въпроси,  моля 

ви вашите въпроси и съответно отговорите, които ние гласуваме 

тук, в залата, да бъдат предоставени и на колегата Сюлейманов, 

за да улеснят подготовката на въпросите и отговорите за рубрика 

„Въпроси и отговори”. 

Разбира  се,  аз  предварително  благодаря  на  колегата 

Сюлейманов  за  това,  че  изрази  съгласие  да  подготви  тази 

рубрика, тъй като, колеги, ние искахме да имаме такава рубрика, 

но индивидуалното участие в разработването й беше проблемно. 

Колеги, други доклади? 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

32. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  девети  изборен  район  – 

Хасковски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, номерът на проекта 

е  №  666  –  Районна  избирателна  комисия  в  Двадесет  и  девети 

изборен район – Хасковски. 

При  непостигнато  съгласие  ще  назначим  комисията. 

Консултациите  са  се  провели  на  11.08.2014  г.  Политическите 

сили, присъствали на консултациите,  не са успели да постигнат 

съгласие. Спазени са наше Решение № 652 и нормите на закона. 

Политическа партия „Атака” не е присъствала на консултациите, 

но впоследствие с  вх.  № НС-10-16 от 14.08.2014 г.  е  направила 

своето предложение за заместник-председател да бъде назначена 

Иванка Стойчева Джокова със съответното ЕГН. 
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Поради  това  ви  предлагам  да  назначим  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  девети  изборен  район  – 

Хасковски, в състав от 15 члена, както следва: 

Димитър Велев Димитров от Коалиция за България. 

Иванка Стойчова Джокова от Политическа партия „Атака” 

за заместник-председател. 

Вторият  заместник-председател:  Ибрям  Раиф  Мустафа  от 

Политическа партия ДПС. 

За секретар: Добромир Коев Якимов от Политическа партия 

ГЕРБ. 

И  членове:  Венелин  Карев  Челебиев,  Димитър  Атанасов 

Цветков,  Георги  Митков  Митев,  Албена  Димитрова  Ченгелова, 

Славея  Георгиева  Костадинова,  Атанас  Зафиров  Янчев,  Веско 

Цветанов  Георгиев,  Бойчо  Георгиев  Бойчев,  Хамдие  Тасим 

Сабри, Милен Йорданов Петров и Боряна Радкова Делчева. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 15 август. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

И има списък на резервните членове, който обаче утре ще 

утвърдим с протоколно решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 712-НС. 
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Колеги,  всеки  момент  колегите  ще  бъдат  готови  с 

оставащите проекти, нека да ги изчакаме. 

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка от  дневния 

ред: 

33. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  втори  изборен  район  – 

Смолянски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект за решение № 663. Проектът за решение е за назначаване 

на  Районната  избирателна комисия  в  Двадесет  и  втори изборен 

район  –  Смолянски,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Смолян с изх.  № РД-01-20-1031 от 09.08.2014 г., наш вх. № НС-

05-19 от 11.08.2014 г. Като към писмото на областния управител 

са  представени  всички  изискуеми  се  документи  и  протокол  от 

09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между 

партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс. 

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия, като в хода на консултациите е 

присъствал  представител  на  коалиция  „България без  цензура, 

ВМРО,  ЗНС,  „Гергьовден”,  който  обаче  не  е  представил 

необходимите  документи,  удостоверяващи  неговата 

представителна власт, поради което предложението, което той е 

направил,  за  назначаване  на  член  на  Районната  избирателна 

комисия  не  е  прието  в  хода  на  консултациите.  При преглед  на 

самата преписка установихме, че липсва съответно пълномощно в 

оригинал  на  представляващия.  Отделно  от  това  към 

предложението,  което е  направено,  освен  дипломата  на  лицето,  

което  е  предложено  за  назначаване  като  член  на  Районната 

89



избирателна комисия,  липсваше декларацията по чл.  65,  ал.  1 и 

чл.  66  за  липсата  на  несъвместимост  за  заемането  на 

определената длъжност. 

В  тази  връзка  се  свързах  с  коалицията  и  ги  помолих  да 

изпратят  декларацията,  за  да  можем  ние  да  назначим  в  пълен 

състав  Районната  избирателна  комисия  и  ви  докладвам,  че  към 

същия вх. № НС-05-19 от 11.08.2014 г. с днешна дата по имейл 

пристигна  декларацията  на  лицето,  което  е  предложено  от 

коалиция „България без цензура”, като обещанието е, че същото е 

изпратено  днес  с  препоръчана  поща  и  ще  пристигне  утре  или 

евентуално в понеделник. 

В тази връзка аз ви предлагам, ако комисията се съгласи, да 

приемем  така  представената  декларация  по  имейл,  която  е  с 

придружително  писмо  и  да  назначим  Районната  избирателна 

комисия в пълния й състав, като предлагам състав: 

Председател – Иван Милков Гавазов. 

Заместник-председатели  –  Любомир  Лилянов  Сираков  и 

Венелин Милков Вачев. 

Секретар – Емил Анчов Кехайов. 

Членове:  Симеон  Атанасов  Велинов,  Ангел  Николаев 

Безергянов,  Виктор  Руменов  Монев,  Василка  Димитрова 

Гатешка,  Анастасия  Манолева  Караманолева-Пенева,  Велика 

Ташева  Калайджиева,  Маргарита  Георгиева  Солакова,  Иван 

Михайлов  Райков,  Слави  Якимов  Чаушев,  Димитър  Стоянов 

Марев  и  Зоя  Емилова  Бенкова,  като  е  спазено  съотношението, 

съгласно нашето протоколно решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

желаещи за  коментари,  което според мен означава,  че  колегите 

подкрепят  така  предложения  от  Вас  проект  за  назначаване  на 

комисията в цялост. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 713-НС. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

34. Проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  осми  изборен  район  – 

Търговищки,  за  изборите  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  докладвам ви проект 

на  решение  относно  назначаване  на  Районна  избирателна 

комисия  в  Двадесет  и  осми  изборен  район  –  Търговищки,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Качено 

е във вътрешната мрежа с № 665. 

Ситуацията  в  Търговище,  въз  основа  на  проведени 

консултации  не  е  постигнато  съгласие,  проведени  са  на 

09.08.2014  г.  Поради  което  предлагам  решението  да  бъде  в 

следния вид. 

Въз  основа  на  писмо  от  областния  управител  на  област 

Търговище изх.  № 03-08-51 от  09.08.2014 г.,  заведено  в  ЦИК с 

вх. №  НС-05-9  от  10.08.2014  г.  Към  писмото  на  областния 

управител са представени изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 

и  4  от  ИК  и  протокол  от  08.08.2014  г.  за  проведените 

консултации. 

Н  консултациите  не  е  постигнато  съгласие,  поради  което 

съставът на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, 

следва  да  се  определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към 

писмото  на  областния  управител  на  област  Търговище 

91



предложения  от  партиите  и  коалициите,  участвали  в 

консултациите. 

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  и 

чл. 60,  ал. 11  във  връзка  с  чл.  61,  ал.  3,  4,  5  и  6  от  Изборния 

кодекс  и  наше  Решение  № 652  от  6 август  2014  г.  предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  назначи  Районна 

избирателна  комисия  в  Двадесет  и  осми  изборен  район  – 

Търговищки, в състав от 15 членове, както следва: 

Председател – Диана Йорданова Игнатова от „Коалиция за 

България”. 

Заместник-председател  –  Нели  Цончева  Василева  от 

„Атака”. 

Заместник-председател  –  Младен  Кирилов  Балуков  от 

Политическа партия ГЕРБ. 

И секретар – Мевзуне Мехмедова Бейтулова от Движението 

за права и свободи, със съответните ЕГН. 

За  членове:  Гергана  Руменова  Цонева,  Христалина 

Йосифова  Халачева,  Светлана  Любомирова  Добрева,  Васил 

Добрев Василев, Маринела Павлова Първанова, Диана Йорданова 

Жечева-Спасова,  Марко  Русев  Марков,  Тодор  Костадинов 

Тодоров, Хатидже Идриз Ибрям, Дориана Георгиева Иларионова 

и Маруся Методиева Казакова. 

Районната избирателна комисия да встъпи в правомощията 

си  на  15  август,  а  решението  подлежи  на  обжалване  във 

Върховния административен съд. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин  

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  

Таня Цанева); против – няма. 
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Колеги,  това  е  Решение  № 714-НС,  с  което  приключихме 

назначаването на районните избирателни комисии. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

18. Проект на решение относно определени критерии за 

определяне на секции за машинно гласуване.

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, следващият ми проект 

за  решение  е  във  вътрешната  мрежа,  качен  с  индекс  659  и  се 

отнася до определяне на критериите за определяне на секции за 

машинно гласуване. Решението е с текста от европейските избори 

относно  определяне  на  броя  на  секциите  и  районите  ще  ги 

докладвам  така,  както  бяха  посочени  и  обсъждани  в  работната 

група  миналата  седмица,  като  критериите  са  както  бяха  и  на 

европейските избори – за населени места над 100 хил. жители, от 

50  до  999  жители,  от  10  хил.  до  49  999  жители,  и  до  10  хил.  

жители. 

На  заседанието  бяха  обсъждани  различни  варианти.  Този 

текст, който виждате относно районите и броя на секциите, е на  

мнозинството, което беше на тази комисия. Лично аз предложих 

този път да увеличим малко повече броя на секциите с аргумент, 

че догодина ще се провежда експериментално машинно гласуване 

вече  и  с  отчитане  на  резултатите,  тоест  няма  да  е 

експериментално, а в определен брой – 500 секции вече ще бъдат 

с реално отчитане тези гласове, поради което би било добре да се 

създава  един  по-голям,  по-широк  спектър  и  възможности  за 

създаване  на  нагласи  за  гласуване  с  този  тип  устройства  за 

електронно гласуване. Поради което моите съображения бяха да 

се увеличи, доколкото може и ако има, разбира се, възможност за 

това,  колкото  се  може  повече  секции  да  обхванем  този  път  в 

електронното гласуване. 
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Предлагам  в  иго  на  обсъждане,  уважаеми  колеги.  Това, 

което  виждате  пред  себе  си  за  този  тип  райони,  е  мнението  на 

колегите, което събра мнозинството на работната група. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колко бяха на предните избори? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На предните бяха сто. 

Постигнахме  съгласие,  че  във  всеки  случай  трябва  да  се 

увеличат. Въпросът беше с колко да се увеличат. И ви предлагам 

тези  текстове  за  обсъждане  и  вземане  на  отношение.  Лично  аз 

считам,  че  би било добре да увеличаваме периметъра,  но както 

прецени ЦИК. Докладвам ви го, както го обсъждахме в работната 

група, уважаеми колеги. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Естествено, ако приемем да увеличаваме 

бройките, трябва да се увеличат и районите. Общо взето нормата 

е около 60-70 на район. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  позволете  ми  в  тази  връзка  и  понеже  започваме, 

поне предложението на докладчика беше да се проведе дискусия 

по този въпрос, аз искам да проблематизирам в момента. 

Считам наистина за безспорно, че ние трябва да увеличим 

броя  на  секциите.  Изхождам  от   позицията,  че  догодина  на 

общите  местни  избори  вече  ще  трябва  да  проведем  машинно 

гласуване, което не е експеримент. 

Нека да видим единия краен вариант.  Ако ние направим в 

момента тавана – 500 секции като брой и направим тавана като 

райони, тоест във всички изборни райони в страната, ще ни бъде 

организационно трудно, но ако експериментът успее ние ще сме 

спокойни за резултатите догодина през м. октомври. 

От  друга  страна,  ако  ние  в  момента  успеем  логистично, 

заедно  с  изпълнителя  на  обществена  поръчка,  онзи,  който  ще 

спечели, ако успеем сега да се справим логистично,  това ще ни 

даде и едно по-голямо спокойствие догодина, когато изборите са 
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местни и вместо да откриваме 31 районни избирателни комисии, 

ние ще имаме поне 264 общински избирателни комисии, ние ще 

можем и тогава логистично да се справим. 

Мислейки  с  тези  аргументи,  на  мен  ми  се  струва,  че  300 

секции са малко, а пет района са много малко. 

Има и друга логика. Другата логика е, че да, ние ползвахме 

в  100  секции  в  два  района,  постепенно  да  качим  и  да  се 

натоварим,  така  че  да  не  представлява  за  нас  сега  голяма 

трудност  и  да  опитаме  в  три  пъти  повече  секции.  Разбира  се, 

въпросът е и финансов – дали машини за 500 секции ще могат да 

бъдат осигурени със средствата в план-сметката. Това е другата 

страна  на  въпроса.  А пък  има  и  теза,  че  ако  ние  организираме 

този  експеримент  в  пет  района  и  видим  какъв  ресурс  е 

необходим, то за октомври догодина ще можем предварително да 

планираме  и  да  осигурим  необходимия  ресурс  и  за  повече 

райони.  Като  казвам  „ресурс”,  говоря  и  за  капацитета  в 

Централната избирателна комисия. 

Това  е  моето  допълнително проблематизиране  и  наистина 

ми се иска да проведем дискусия по този въпрос. 

Колеги, имате думата. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  ви предлагам да направим 

максималния  брой  секции  –  500.  Доколкото  разбирам  и  чета  в 

медиите служебното правителство има възможност да финансира 

провеждането  на  експерименталното  гласуване  в  максималния 

брой секции. Само че предлагам да си бъде в петте  района, които 

предлага работната група – по 100 секции в район. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колега,  доколкото  знам  в 

постановлението  на  Министерския  съвет  има  залегнала  сума, 

която  е  двойно  по-голяма  от  тази,  която  беше  на  предходните 

избори – вместо 180 са предвидени 360 хил. лв. Ако някой от вас 
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е  поел  ангажимент,  че  ще  намери  устройства  много  по-евтино, 

това  е  отделен  въпрос,  за  да  препоръчваме  500  секции,  защото 

това  означава,  според  мен  пет  пъти.  Във  всеки  случай  ще 

кандидатстват  отново  тези  фирми,  които  са  участвали  досега. 

Вероятно една от фирмите, която беше елиминирана, може да не 

кандидатства изобщо. Така че не разчитайте на малката сума. 

При  това  положение  ние  да  се  хвърлим  на  нещо,  което 

после…  Четохме  във  вестниците,  че  Министерският  съвет  е 

казал,  че  ще  осигури  пари.  Аз  за  пари  не  съм  видял  във 

вчерашния брой. Ако при вас,  като сте се срещали с министър-

председателя, той ви е казал, че ще осигури пари, аз четох, че има 

готовност  Общественият  съвет,  който  ще  се  създава  към 

Министерския  съвет  да увеличи до 500.  Даже пише „най-малко 

500”,  след  като  в  закона  пише,  че  е  най-много  500.  Така  че  са 

различни неща. 

Струва ми се, че е малко трудно да се изхвърлим на бройки, 

без да сме сигурни, че някой ще даде парите. В края на краищата 

според мен зависи от парите, а не от желанието. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че 

секциите,  в  които  трябва  да  се  гласува  машинно  като 

експериментално, трябва да бъдат около 300. При посещението, 

което  ни  направи  министъра  на  финансите  от  служебното 

правителство, стана дума, че ако трябва да се ограничат някакви 

разходи, те биха могли да бъдат вземани от тези експериментално 

гласуващи секции.  За  друго  те  не  биха  могли  да  ни  ограничат 

разходите,  ние  дори  договорихме  малко  повече,  отколкото  ни 

предлагат. Но така или иначе единствената опция, от която може 

да се вземе малко от бюджета, това е намаляване на секциите за 

машинно гласуване. 

Аз мисля, че ние просто обещахме на министъра, че няма да 

бъдат максималния брой. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  все  пак аз бих 

искала да допълня с оглед обективност,  тъй като присъствах на 

тази  среща.  Ще кажа нещо малко  излизайки  извън  добрия  тон, 

ама винаги трябва да искаш максимума. Така че на тази среща аз 

посочих на министъра на финансите, че е хубаво, ако е възможно, 

да  се  предвидят  за  500,  защото  догодина  ще  бъде  вече  не 

експериментално.  Това  беше  посочено  на  тази  среща  и  не 

дадохме обещания. 

Отвъд  това  обаче,  колеги,  проведохме  и  една  среща,  за 

която  докладвахме,  с  министър-председателя  и  с  лицата,  които 

отговарят  за  изборите  и  там  проведохме  също   разговор  по 

отношение на машинното гласуване, като, разбира се едната теза 

беше  повече,  за  да  пробваме;  и  втората  беше  откъде  ще  се 

осигурят средствата. Така че тук допълвам колегата Златарева. 

Разбира  се,  вместо  да  предвиждаме  500  секции,  бихме 

могли да предвидим по-малко секции и да се получи икономия от 

средства, но и друга теза беше споделена на същата тази среща, 

че  цената  за  наем на  отделната  машинка  би  могла  да  бъде  по-

ниска, а не толкова висока, колкото е спечелена на предходната 

процедура по ЗОП. 

Така че, колеги, няма категорично обещание в едната или в 

другата посока. Това е първото. 

Второто  е,  че  Централната  избирателна  комисия  решава, 

като естествено трябва да вземе предвид всички фактори. 

Колегата Андреев искаше думата. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  исках  да  подкрепя 

предложението на колегата Матева, разбира се и на Вас, госпожо 

председател,  и  считам,  че  замисълът  на  законодателя  е  бил 

провеждането на експерименталното гласуване да даде обективни 

резултати, въз основа на които да може да бъде приложено при 

следващите  местни  избори  съответно  не  експериментално,  а 

функциониращо, тоест включено при определянето на изборните 

резултати машинно гласуване. 
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В  тази  връзка  аз  считам,  че  по-близко  до  максималния 

размер би дало един много по-пълен експеримент за прилагането 

на машинното гласуване и ако ние определим максималния брой, 

тоест  500  секции  в  пет  избирателни  района,  или  в  повече 

избирателни  райони,  това  ще  ни  позволи  въз  основа  както  на 

минималния брой, който беше приет при изборите за членове на 

Европейския парламент, така и при максималния да видим какво 

е приложението на машинното гласуване и какви резултати могат 

да  бъдат  обобщени  въз  основа  на  този  експеримент  с  оглед 

евентуално  и  нашите  препоръки,  които  ние  бихме  могли  да 

направим на законодателя. И в тази връзка считам, че е по-добре 

да бъде максималният брой 500, тъй като въпросът е не само за 

финансовата  част,  но  съответно  да  установим и  какво  ще  бъде 

приложението  на  машинното  гласуване  и  до  какво  може  то  да 

доведе. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Андреев. 

Колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  смятам,  че  без  значение 

дали  ще  увеличим  броя  на  секциите  в  страната  от  300  до  500, 

според мен е изключително важно да увеличим броя на районите, 

защото е важно колкото се може по-равномерно из страната да се 

прави този експеримент и той да става по-достъпен за по-широк 

кръг  от  населението,  за  да  може все  пак  хората  да  влязат  и  да  

видят  какво  представлява  машинното  гласуване  и  по-лесно  на 

следващите  избори,  на  общинските  това  от  експеримент  да  се 

превърне  в  начин  на  гласуване.  Затова  ми  се  струва,  че  при 

всички случаи броят на районите трябва да е поне 10 района, като 

да  изберем  населените  места  така,  че  да  има  равномерно 

разположени секции в цялата страна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Златарева. 

98



МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  искам  да  направя  една 

реплика на колегата Андреев. 

Каква  е  логиката  преди  три  месеца  ние  да  правим 

минимален брой секции, а след три месеца да правим максимален 

брой секции при експериментално гласуване? Държавата ни не е 

станала по-богата.  Напротив,  станала е  по-бедна.  И защо точно 

сега, когато лично министърът на финансите ни каза, че в хазната 

няма  достатъчно  пари,  но  той  ще  осигури  за  изборите  точно 

толкова, колкото искаме, и дори ни отпусна с 200 хил. лв. повече, 

отколкото  имаше  в  план-сметката.  Може  би  не  съм  точна  в 

цифрите, извинете ме. Изрично ни помоли, аз не знам защо така 

се  предава  срещата,  да  вземем  резерва  точно  от  този  вид 

експериментални секции, защо ние сега обръщаме нещата и защо 

не  се  докладва  по  този  начин  срещата  ни  с  министъра  на 

финансите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, тъй като е 

реплика към Вас. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като беше реплика към мен, 

на първо място,  считам,  че при определянето на  това да са сто 

секции  при  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент, 

работната група, това беше докладвано след това в комисия, взе и 

обстоятелството, че все пак при тези избори активността е много 

по-ниска. В случая активността е много по-висока и аз считам, че 

това е едно от основанията ние да искаме да видим реално какви 

резултати  ще  даде  машинното  гласуване,  за  да  искаме  да  се 

увеличи. 

По отношение  на  министъра  на  финансите  аз  пък  бих  Ви 

казал,  колега Златарева,  че министър-председателят,  това излезе 

и в съобщението, което е на Пресцентъра на Министерския съвет, 

беше  заявил,  че  той  дори  би  искал  да  бъдат  и  повече  от  500, 

независимо  че  500  секции  е  максималното  при  определяне  на 

експерименталното гласуване. 
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Затова аз не приемам по този начин да се противопоставят 

министър срещу министър-председателя или институциите. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  На  срещата  с  министър-

председателя, той това не ни каза на нас. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Четете  прессъобщението  на 

Министерския съвет. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  подкрепям 

предложението на работната група. Също съм привърженик да са 

по-голям  брой  секции,  защото  по  този  начин  Министерският 

съвет ще започне да мисли разумно относно това какви условия 

ще  трябва  да  се  сложат,  за  да  бъде  определено  коя  ще  е 

печелившата  фирма  за  изработване  или  за  даване  под  наем  на 

съответната апаратура за провеждане на машинното гласуване, от 

една страна. 

От друга страна, моята лична преценка, аз бях в групата за 

машинното  гласуване,  макар  че  ние  дадохме  положителна 

оценка,  но тя беше положителна от гледна точка на българския 

избирател към гласуване с машини, онзи експеримент не извърши 

ролята  си  докрай.  Ние  нямахме  цялостен  и  същински 

експеримент.  Ние  нямахме  експеримент,  който  да  ни  даде 

включително  присъединяване  на  получените  резултати  от  едно 

машинно  гласуване  като  експеримент.  Става  дума  за 

експеримента, защото можеше да има такъв експеримент, без те 

да  се  отчитат  при  крайните  резултати,  тъй  като  направеното 

задание не включваше приобщаване на данните към резултатите 

от гласуването. 

По  моему  това  не  е  истински  експеримент  и  не  може  да 

доведе до окончателен и правилен извод. Мисля, че и колегите,  

които бяха в тази комисия, споделят това становище. Едва когато 

тук разглеждахме машините и в последния момент се наложи да 
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поставяме множество задачи и въпроси, за да можем резултатите, 

които те дават, да ги направим пригодни към начина на отчитане 

на резултатите от хартиеното гласуване, за да може да се получи 

реален резултат от едно гласуване,  едва тук ние констатирахме, 

че  няма  такава  заложена  програма,  че  няма  такова  заложено 

задание. Сега то задължително трябва да се заложи. В противен 

случай експериментът отново няма да е цялостен и всъщност ние 

само изхарчваме едни пари, без да знаем какво ще се получи. 

Моето  лично  мнение  е,  че  ние  трябва  да  си  простираме 

краката в рамките на план-сметката. Затова подкрепям работната 

група за 300 секции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Други изказвания? 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  за  бройката  няма  да 

коментирам изобщо. Колкото решите – толкова. Ще коментирам 

само работата, която има да се свърши. 

Първо,  в  никакъв  случай  няма  да  бъдат  по-евтини 

машинките, които ще вземем, тъй като работата, която има да се 

свърши  сега,  е  много  повече  отколкото  тази  на  европейските 

избори.  В европейските избори имаше една бюлетина за цялата 

страна,  така  че  тези,  които  спечелиха  конкурса  за  машинката, 

трябваше  да  направят  една  програма  за  машинката.  Сега  в 

колкото  района  отидем,  ще  има  толкова  на  брой  програми  –  в 

София  ще  бъде  една  програма,  в  Плевен  ще  бъде  втора,  на 

третото  място ще бъде  трета,  тъй  като различен  брой партии и 

различни кандидатски листи ще бъдат регистрирани в районните 

избирателни  комисии.  Така  че  де  факто  ще  има  значително 

повече работа. Оттам аз не виждам как би могло да спадне цената 

на продукта. Това нещо е от една страна, говоря финансово. 

От друга страна, тази работа ще затрудни самата логистика, 

защото  300  машини  да  бъдат  разположени  на  300  места  в 

България  е  много  по-трудно  и  за  нас  е  много  по-трудно  да  се 
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осъществи контролът, отколкото както бяха да речем сто машини 

на двете места и пак ни затрудниха. Е,  може би защото беше в 

крайния  момент  конкурсът  за  тези  машини,  но  ние  и  сега  не 

знаем кога ще бъде проведен самият конкурс. 

Третото  нещо –  по  време  на  експерименталното  машинно 

гласуване работата  на  преброителя е  двойна.  Защо?  Когато ние 

приехме документи си спомняте, че едните протоколи бяха Х – на 

хартия, а другите бяха ХМ – на хартия и машинно смесено. Тъй 

като това е експериментално ние ще използваме пак протокола, 

който е на хартия, но ще има сега два протокола. Значи не е както  

при  нормалното  машинно  гласуване,  когато  не  е 

експериментално, ще бъде един протокол в секция. Сега ще има 

два.  Досега  бяха  100 допълнителните протоколи,  сега  ще бъдат 

300, все едно че имаме 300 секции в повече. Ако са 500 ще бъдат 

500.  Тоест,  увеличава  се  броят  на  протоколите.  Това  означава 

увеличаване на броя на обработките, тъй като 300 протокола ще 

трябва  300  пъти  да  се  въведат,  300  пъти  да  се  сканират 

допълнително.  Макар  и  експериментални,  те  се  сканират  и  се 

качват  на  сайта.  Това  все  пак  е  време,  което  е  допълнително, 

струва пари. 

При това положение просто трябва да си направим сметка 

дали да се изсилваме да говорим гръмки приказки, че се готвим 

за  следващите  избори.  Аз  не  мога  да  разбера  защо  сега,  като 

работим за тези избори, говорим за изборите догодина. Никой не 

знае най-напред, дали ние догодина ще бъдем тук и дали по този 

кодекс ще се работи, за да мислим за след една година. Дайте да 

мислим за предстоящите избори какво ще правим. 

Има  предложение  за  300,  съгласен  съм  за  300.  Имаше 

предложение във всички 31, мисля, че госпожа Солакова го беше 

предложила на предната среща. Като кажете 31 – 31. Триста на 31 

горе-долу ще има по десет машинки навсякъде. Пък който иска да 

обикаля 31 района да обучава  хората.  Защото и пет  никак не е 

малко. 
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Така или иначе аз казах, че няма да говоря по отношение на 

бройката, а по отношение на работата, която предстои. 

Дайте  да  се  разберем  –  изказват  се  хора,  които  де  факто 

после  няма  да  участват  в  работата  на  машинното  гласуване,  а 

само  ще  се  интересуват  от  резултатите.  Дайте  да  говорят  тези 

хора,  които  ще  работят  по  този  въпрос.  Дайте  да  слушаме 

господин  Чаушев  какво  казва.  Аз  мисля,  че  неговото  мнение 

трябва да бъде меродавно в случая. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Аз не знаех, че само господин Чаушев ще работи, но току-

що научих. 

Колегата Андреев искаше реплика. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Доколкото  разбрах  от 

изказването  на  колегата  Христов  и  съжалявам,  че  ще  вляза  в 

такъв  диалог,  но  това  означава:  Дайте  ние  да  не  си  свършим 

работата,  защото  трябва  да  си  спестим  да  работим,  защото  не 

знаем  догодина  дали  ще  сме  тук  и  дали  ще  има  машинно 

гласуване. 

По  тази  логика  ние  трябва  да  имаме  може  би  само  един 

район с една секция. Тогава ще си спестим абсолютно всичко. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И отново в тази реплика 

– колеги, съжалявам, че мисля в перспектива. За мен кодексът се 

прилага днес, утре и напред и не бих искала да мисля за бъдещи 

промени  в  тази  част,  защото  отивам  в  една  друга  сфера  на 

хипотези,  която  не  мисля,  че  е  адекватна.  Винаги  когато  чета 

закон  го  чета  не,  че  се  прилага  днес  тук  и  утре  няма  да  се 

приложи, а го мисля от гледище на прилагането му и утре. 

Поради  тази  причина,  отново  като  реплика  към  господин 

Христов,  той  направи  сравнение  между  предходните  избори  за 

Европейски парламент и предстоящите за народни представители 

и прилагане на машинното гласуване – колко по-трудно би било. 

Аз бих го помолила да направи едно сравнение при предстоящите 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  след  една  година  и 
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предстоящите  за  Народно  събрание  кое  би  било  по-трудно  и 

защо? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател,  още веднъж 

казвам  да  мислим  за  сегашните  избори.  Вие  непрекъснато 

мислите  за  след  една  година.  Извинявайте,  ама  твърде  сте 

далекомислеща. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? 

Заповядайте, колега. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, малко разграничение. 

Така или иначе има предвидени едни пари в план-сметката 

и  те  са  300  и  няколко  хиляди  лева.  Така  или  иначе  те  вече  са 

предвидени и не са обвързани с броя на това,  което ще вземем 

след малко като решение. Тоест,  въз основа на нашето решение 

съответно в Министерския съвет ще си направят разчетите, за да 

може  да  се  изпълни  нашето  решение.  Това  е  едно.  Тоест  тази 

обществена поръчка ще бъде в рамките на това, което е написано 

в сметката за изборите. Повече от тези пари няма как да излязат.  

Как, по какъв начин, при какви условия е въпрос на планировка и 

предвиждане на определен тип документация. 

Що  се  касае  до  документацията,  да,  действително  имаше 

слабости във връзка с определен тип преноси на информация, но 

е  добре  в  онези  спецификации,  които  ние  ще  приемем,  да  си 

отчетем неблагополучията в някакъв тип ситуации, за да може да 

не се допуснат за тези избори. Това, второ. 

Трето,  всеки  експеримент  е  успешен  най-малкото  защото 

той  показва  определен  тип  недостатъци,  които  ще  бъдат 

преодолявани  в  следващите  експерименти.  Науката  се  крепи 

именно въз основа на безкрайно много експерименти, от които се 

извлича  най-важното,  най-същественото,  за  да  може  да  върви 

процесът.  Няма  да  изпадам  в  подробности,  но  принципът  на 

верификацията  е  точно  този  –  отчитам  какво  съм  постигнал, 

усъвършенствам  и  продължавам  нататък.  Това  ми  беше 

същността на разсъждението още като започнах. 
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Що  се  касае  до  това,  че  така  или  иначе  ще  има 

експериментално  машинно  гласуване,  така  или  иначе  е 

предвидено  да  се  преминава  към  експериментално  машинно 

гласуване,  добре  е  да  се  разширяват  райони  и  възможности 

хората да се запознават с този тип машини. Това беше същината, 

не нещо друго. И е добре да се дава възможност да се разшири 

досегът на гражданите с този тип машини и да не ги гледат като 

паднали  от…,  както  го  гледаха  там.  Но  като  се  запознаха  с 

машините горе-долу стресът се преодоля. И за да не се достигне 

до този момент впоследствие, когато вече и реално ще се отчитат 

гласове, добре е да се започне малко по-отрано. Това е смисълът, 

не нещо друго. 

Аз  не  предложих,  но  го  предлагам  и  подкрепям господин 

Пенев – 500 в десет района. Това предлагам и аз в момента. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Получихме предложение. 

Колеги, други изказвания? 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Аз  искам  да  подкрепя  логиката  на  колегата  Христов, 

респективно да не се съглася с Вашата.  Трябва да четем закона 

така че ще се прилага – аз  съм абсолютно съгласен с Вас,  но в 

този  специфичен  случай,  без  да  разбирам  кой  знае  колко  от 

машинно  гласуване  и  обучение,  аз  съдя  по  това,  че  за  да  има 

експеримент, то е възможно и промяна в закона. Принципно съм 

съгласен с Вашата логика, че трябва да се разсъждава, че имаме 

закон, спазва се, гледаме напред. Но специално в този конкретен 

случай,  след  като  има  експеримент,  ако  експериментът  е 

неуспешен,  логиката  би  следвало,  че  може  и  да  се  отмени 

машинното гласуване. Ако експериментът е неуспешен. Иначе ми 

се струва безсмислен експериментът. 

С  оглед  на  това  аз  щях  да  подкрепя  първоначалното 

предложение  на  докладчика  за  300  машини,  които  са  три  пъти 
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повече от предишните избори и ми се струва разумно, още повече 

с  оглед  мотивите,  които  и  госпожа  Златарева  изтъкна,  но  сега 

вече  докладчикът,  като  си  го  промени,  аз  не  зная  за  колко  ще 

гласувам. Ще гласувам сигурно с мнозинството, но ми се струва, 

че  логиката  на  господин  Христов  беше  доста  добра  и 

аргументирана в трите точки, които той изтъкна. 

С две думи, в този конкретен случай не е ясно дали законът 

за следващите избори ще е такъв, след като това е експеримент. 

Това  искам  да  кажа.  В  тази  част  не  съм  съгласен  и  мисля,  че 

трябва  да  вземем  все  пак  и  финансовия  ресурс,  който  ще  се 

похарчи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Ивков, ще ми позволите ли да Ви допълня? Тъй като 

в  началото  на  дискусията  тръгнахме  с  проблематизиране  и  в 

двете посоки, и аз говоря и в двете, ето сега във Вашата посока 

допълвам,  че  ако  ние  все  пак  искаме  експериментът  да  успее, 

първият  успя,  отчетохме  го  и  в  Информационния  си  бюлетин, 

отчетохме  го  и  тук  като  резултат,  сега  също  трябва  да  го 

направим така, че той да успее. Това са нещата, които трябва да 

балансираме. 

Колеги, струва ми се, че вече се чуха тези. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не съм много съгласен, че експериментът 

е успял. Направено е нещо, създали сме някакви условия там да 

гласуват,  закарали  сме  едни  машини  и  дай  сега  ще  увеличим 

машините,  защото в определени секции няма един човек.  Десет 

човека секционна комисия – един не е отишъл да гласува! И ние 

ще го компенсираме с машините. 

Да  помислим  как  да  накараме  хората.  Стотици  хора  са  в 

една секция. И тогава не ни е необходимо да увеличим пет пъти 

машините,  а  с  по-малко  машини можем да  постигнем по-голям 

резултат, въз основа на който, разбира се, да направим изводите. 

Нали  целта  е  да  направим  някакви  изводи  за  в  бъдеще  този 
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процес  да  върви  гладко  и  наистина  да  се  осъществява  и  да 

облекчава изборите. Това е идеята като цяло. 

Да  помислим  за  това  нещо  –  и  разяснителни  кампании 

навреме, ако трябва да се поработи индивидуално с тези районни 

комисии,  където  ще  бъдат.  Защото  сега  ако  поискаме  повече 

машини, ако ги пръснем в повече райони, тези районни комисии 

по някакъв начин,  общинските и областните администрации,  на 

място да се помисли по този въпрос хората да имат интерес да 

отидат  да  гласуват,  да  подпомогнат  този  процес,  който  е 

започнал. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цачев. И Вие дадохте важен аспект към дискусията. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам реплика към колегата Ивков, 

но не можах да се включа преди колегата Цачев, така че ще ми 

позволите да я кажа. 

Колега Ивков, не трябва да се променя законът, след като се 

отчетат  резултатите  от  това  експериментално  гласуване  на 

изборите на 5 октомври. Той вече е факт. В § 11 е предвидено, че 

ще бъде проведено машинно гласуване на местните избори. И ако 

не бъде променен законът,  то трябва да бъде реализирано. Така 

че всъщност аз мисля,  че е хубаво да се използват тези избори, 

които  предстоят,  за  да  може  максимален  брой  хода  да  се 

запознаят  с  възможността  за  това  машинно  гласуване.  Затова 

предложих тези 500 секции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше реплика. 

Заповядайте за дуплика, колега. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Спорът стана малко безсмислен. Само с 

едно изречение – аз прочетох и § 11, и предходните параграфи. 

Моята  мисъл  беше,  че  след  като  има  експеримент,  ако  той  е 

неуспешен,  биха  могли  да  премахнат  §  11  след  тези  избори  и 
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догодина да няма изобщо машинно гласуване. Това е теоретична 

възможност. Това казах, не нещо друго. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, струва ми се, че обхванахме почти всички аспекти, 

които трябваше да бъдат изговорени. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  рамките  на  закона  сега 

извършваме една преценка по целесъобразност и затова наистина 

беше  добре  да  се  чуят  много  становища,  най-различни  гледни 

точки, защото в крайна сметка трябва да надделее разумът и да 

ни  покаже  правилното  решение.  Пак  казвам  –  всичко  това  ще 

бъде  в  рамките  на  закона.  Което  и  решение  да  приеме 

Централната  избирателна  комисия  в  крайна  сметка  то  ще  бъде 

законосъобразно. 

Аз съм човек далеч от технологиите и въпреки това всичко 

показва,  че  животът  върви  натам,  технологиите  се  развиват. 

Машинното гласуване не вярвам да се отмени като нещо, което е 

не само напред в развитието и даващо възможност за участие в 

изборите, и създаващо  по-благоприятна среда за това изборният 

резултат  да  е  честен,  прозрачен,  да  бъдат  валидно признати  от 

цялото общество и в крайна сметка ми се струва, че така стават и 

по-евтини, доколкото не се използва хартиен ресурс. 

На мен би ми се искало, когато разсъждаваме, изобщо да не 

гледаме  в  рамка  на  план-сметката,  защото,  първо,  когато 

готвихме нашето предложение до Министерството на финансите, 

изрично посочихме, че ние искаме и целта ни е в по-голям брой 

секции да проведем машинното гласуване, а да се възползваме от 

това,  че  все  още  е  експериментално.  Ние  и  сега  ако  проведем 

едно успешно, но с малък брой избирателни секции, тогава няма 

ли  да  поставим  под  риск  машинното  гласуване,  когато  то  вече 

няма да бъде експериментално. 

Като  прагматично  мислещи  хора,  съвсем  правилно 

подходихме  на  европейските  избори.  Като  комисия  току-що 
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конституирала се,  като комисия,  която трябва да прилага новия 

Изборен кодекс и трябва да се справи с много предизвикателства, 

да  приеме  много  решения  за  един  много  кратък  срок  ние  се 

ориентирахме  към  един  минимален  брой,  който  да  ни  даде 

възможност  да  отчетем  резултат  от  това  експериментално 

машинно  гласуване  –  възможно  ли  е  ние  като  комисия  да  се 

справим,  възможно  ли  е  в  рамките  на  този  закон  и  с  тази 

нормативна  уредба?  Отговорът,  който  си  дадохме  на  въпроса  е 

положителен – да,  възможно е ние като Централна избирателна 

комисия  на  базата  на  тази  нормативна  уредба  по  този  Изборен 

кодекс. 

Сега обаче ако останем в рамките също на един малък брой 

избирателни  секции,  ние  ще  се  успокоим,  че  да,  провеждаме 

успешно това експериментално машинно гласуване, но ще бъдем 

ли  спокойни,  че  не  поставяме  под  риск  истинското  машинно 

гласуване, където ще се отчитат резултатите? Няма ли да ни тежи 

на  съвестта,  независимо  дали  сме  тук,  в  комисията  персонално 

или не, няма ли да ни тежи на съвестта, че ние не сме направили 

необходимото, за да можем да сме крайно, твърдо категорични в 

изводите по отношение на машинното гласуване? 

Оттеглям  си  предварителните  предложения  по  отношение 

на  31  района,  където  да  се  провежда  машинното  гласуване. 

Осъзнавам, че това също е залитане в една друга крайност. Но би 

трябвало  да  вървим  към  максималния  брой,  който  законът  ни 

дава възможност да приложим – към 500-те броя и към много по-

голям брой райони, най-малко 10, за да можем да очакваме едни 

резултати  от  това  машинно  експериментално  гласуване, 

достатъчно  годни  да  ни  дадат  възможност  да  направим 

категоричен  извод  и  да  дадем  своите  препоръки  както  към 

Народното събрание преди провеждането на истинското машинно 

гласуване. 

А  по  план-сметката  само  ще  ви  кажа,  че,  първо,  ние 

обърнахме  внимание  на  това  намерение  на  Централната 
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избирателна  комисия;  второ,  имаме  работа  с  един министър  на 

финансите,  който  има  изключително  добри  познания,  яснота  и 

явно  информация  по  отношение  на  финансовото  състояние  на 

държавата;  и  трето,  много  ясно  се  очерта  тенденцията,  че 

заложените пари, аз не говоря за средствата, които са разходвани 

в  предишните  избори  за  тази  поръчка,  аз  говоря  на  базата  на 

разговорите, които бяха проведени и с министъра на финансите,  

и  с  министър-председателя,  че  първоначално  заложените 

средства  бяха  за  доставка,  за  закупуване  на  машини.  Нашето 

предложение  беше  възприето  от  министъра  на  финансите  и  в 

окончателния  си  вид  в  постановлението  тези  средства  са  за 

ползване. Тоест, Министерският съвет като възложител ще търси 

машини под наем в рамките на тези средства. 

И до този момент никой, нито от страна на Министерството 

на  финансите,  нито  от  страна  на  министър-председателя  не  е 

изказал  съображения  в  противна  посока  –  да  се  върви  към  по-

малък  брой  секции  за  машинно  гласуване,  защото  това  би 

поставило под риск финансовото обезпечаване.  Напротив, план-

сметката ни дава възможности. Освен това има разпоредби, които 

предоставят  такава  възможност за  коригиране  между отделните 

членове  и  по  отделните  точки  в  приложението  план-сметка. 

Затова  тепърва  ще  предстои  един  сериозен  анализ  и  на 

необходимите средства, на другите редове, които са, за да можем 

да кажем: тези средства могат да бъдат увеличени или не могат 

да бъдат увеличени. Но ние сме длъжни дори в рамките на тези 

средства да намерим машини под наем за 500 броя секции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  оформиха  се  следните  предложения  –  да  се 

определят 300 секции в страната, или да се определят 500. Това е 

по т. 1 от проекта на решение. И по т. 2 – секциите да са в пет 

района, или секциите да са в десет района. 

Колеги,  други  предложения  към  този  проект?  Мисля,  че 

дискусията  беше  достатъчно  задълбочена.  Видяха  се  аспекти  и 
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всеки  от  вас  е  съумял  да  прецени  различните  аргументи.  Вече 

мога да ги подлагам на гласуване, нали, колеги? 

Колеги, закривам дискусията. 

Подлагам на гласуване първо предложението,  което дойде 

върху така предоставения ни проект на решение, а той е  за 500 

секции в т. 1. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 12   (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Росица Матева, и Таня Цанева); 

против  –  3  (Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев  и  Маргарита  

Златарева).

Колеги, приема се това предложение. 

По т. 2 новото предложение – секциите за машинно гласуване 

да са в десет  района. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Колеги,  с  тези  изменения  който  е  съгласен  с  така 

предложения проект на решения, моля да гласува. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14   (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Владимир Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева);  против  –  1  (.Маргарита 

Златарева). 
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Колеги, това е Решение № 715-НС. 

Колеги, имаме ли други проекти? – Нямаме. 

Имаме ли  други  доклади в  рамките  на  днешния ден?  –  Не 

виждам. 

Свиквам заседание на комисията утре в 14,00 часа. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

(Закрито в 19,00 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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