ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 88
На 20 август 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Докладват: Румяна Сидерова, Ивайло Ивков
Мария Бойкинова, Иванка Грозева
МаргаритаЗлатарева, Росица Матева
2. Проект на решение относно проверка на кандидатите за
народни представители.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение за промяна в състава на РИК-Плевен.
Докладва: Румен Цачев
4. Избор

на

комисия,

която

да

отвори

офертите

за

обществената поръчка по доставка на офис-техника.
Докладва: Емануил Христов
5. Доклад на работна група 1.7 за разяснителната кампания.
Докладва: Мария Мусорлиева
6. Доклад за одобрение на счетоводни документи от
Народното събрание.
Докладва: Севинч Солакова
7. Доклад по писмо до Министерството на външните работи.
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Докладва: Маргарита Златарева
8. Доклад по отговор на писмо на областна дирекция на
МВР – Кюстендил.
Докладва: Владимир Пенев
9. Доклад по отговор на писмо от СДВР, ІІІ РПУ.
Докладва: Владимир Пенев
10. Доклад по отговор на писмо до Окръжна прокуратура –
Стара Загора.
Докладва: Владимир Пенев
11. Проект на решение относно поправка на изборни книжа.
Докладва: Румяна Сидерова
12. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Мария

Мусорлиева, Севинч

Солакова, Александър Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева..
ОТСЪСТВАЩИ: Георги Баханов и Камелия Нейкова.
Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми дами и
господа-членове на Централната избирателна комисия, в залата
присъстват 12 души. Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 20 август 2014 г.
Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
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Като приоритетна точка днес е точка първа:
1. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Колеги, не съм записала докладчици. Молбата ми е, когато
определен проект на решение е готов за представените документи
по-рано ведно с проверката от ГРАО, а за новите вече при наличие
на готовност, съответните колеги да докладват по тази точка и да се
връщаме към останалите точки от дневния ред.
2. Проект на решение относно проверка на кандидатите за
народни представители.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение за промяна в състава на РИК-Плевен.
Докладва: Румен Цачев
4. Доклад на работна група 1.7 за разяснителната кампания.
Докладва: Мария Мусорлиева
5. Доклад за одобрение на счетоводни документи от
Народното събрание.
Докладва: Севинч Солакова
6. Доклад по писмо до Министерството на външните работи.
Докладва: Маргарита Златарева
7. Доклад по отговор на писмо на областна дирекция на
МВР – Кюстендил.
Докладва: Владимир Пенев
8. Доклад по отговор на писмо от СДВР, ІІІ РПУ.
Докладва: Владимир Пенев
9. Доклад по отговор на писмо до Окръжна прокуратура –
Стара Загора.
Докладва: Владимир Пенев
10. Проект на решение относно поправка на изборни книжа.
Докладва: Румяна Сидерова
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11. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви проект за дневен ред?
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам – може да бъде към
т. „Разни”, но може и да бъде отделна точка – да включим точка за
избиране на комисия от Централната избирателна комисия, която да
отвори офертите за обществената поръчка по доставка на офистехника.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Христов.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За партиите – разбрахме, чакаме
докладите от ГРАО, които са за проверка от вчера и би трябвало да
дойдат днес.
Имам около пет доклада за районни управления, СДВР.
Може да ги включим в „Разни”, може да ги оставим за утре, не са
спешни. Зависи от това как ще върви заседанието в днешния ден.
Предлагам го да се има предвид. Ако имаме възможност, да ги
включим, когато стигнем до „Разни”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз не включвам
предложенията ви като точки след т. 10. А вече, ако не ни стигне
времето, ще ги оставим за утре.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:

Госпожо председател, тъй като

моят проект на решение е т. 2 от проекта за дневен ред, бих
помолила да изчакаме, когато колегите, които са ангажирани с
изготвяне на проекти на решения и в момента ги няма, се освободят,
за да бъдем в по-пълен състав и да обсъдим това решение в по-голям
състав.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ганчева.
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Да, това е принципно решение. Присъединявам се към Вас.
Ще го отложим за момента, когато се попълним като състав днес.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз в т. „Разни” ви предлагам отговор до
РИК – Видин, на писмото, което ви докладвах вчера.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включих и това
предложение, колега Грозева.
Колеги, други предложения? Не виждам. Предполагам, че
има доста доклади за т. „Разни”, които в момента не се предоставят
на вниманието ни.
Колеги, моля, гласувайте така предложения и допълнен
проект за дневен ред, като определям колегата Пенев да брои.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Румен Цачев); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова,

Георги Баханов, Мария

Бойкинова и Таня Цанева.
Дневният ред се приема.
1. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Докладват:Росица Матева, Румяна Сидерова
Мария Бойкинова, Ивайло Ивков
2. Проект на решение относно проверка на кандидатите за
народни представители.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение за промяна в състава на РИК-Плевен.
Докладва: Румен Цачев
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4. Избор на комисия, която да отвори офертите за
обществената поръчка по доставка на офис-техника.
Докладва: Емануил Христов
5. Доклад на работна група 1.7 за разяснителната кампания.
Докладва: Мария Мусорлиева
6. Доклад за одобрение на счетоводни документи от
Народното събрание.
Докладва: Севинч Солакова
7. Доклад по писмо до Министерството на външните работи.
Докладва: Маргарита Златарева
8. Доклад по отговор на писмо на областна дирекция на МВР
– Кюстендил.
Докладва: Владимир Пенев
9. Доклад по отговор на писмо от СДВР, ІІІ РПУ.
Докладва: Владимир Пенев
10. Доклад по отговор на писмо до Окръжна прокуратура –
Стара Загора.
Докладва: Владимир Пенев
11. Проект на решение относно поправка на изборни книжа.
Докладва: Румяна Сидерова
12. Разни.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Проект на решение за промяна в състава на РИК –
Плевен.
Докладчик е колегата Румен Цачев. Заповядайте, колега
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.
Колеги, както снощи ви докладвах, постъпило е предложение
Постъпило е предложение от Мирослав Николов Михайлов –
упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България“, за
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извършване на промяна в РИК в Петнадесети изборен район –
Плевенски.

По-точно

председателят

е

подал

заявление

за

освобождаване от поста. На негово място е предложен за
председател на комисията Кръстьо Христов Крачунов.
Към предложението са приложени необходимите документи
за

извършване

представляващия

на

промяна,

коалицията

а

именно

„Коалиция

пълномощно

от

България”

за

за

представителя, който е подал предложението, с което е налице
съответната представителна власт, декларация по чл. 65, ал. 1 и чл.
66 от Изборен кодекс от новопредложения председател, копие от
дипломата

за

завършено

висше

образование

и

копие

от

удостоверение за правоспособност на Кръстьо Христов Крачунов;
заявление от председателя Боряна Предолова за освобождаването й
като председател на Районната избирателна комисия – Плевен.
Налице са изискуемите документи
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс
предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с
което да извърши промяната и да бъде анулирано издаденото
удостоверение на Боряна Предолова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Цачев.
Колеги, не виждам желаещи за участие в дискусията.
Колеги, моля, гласувайте така предложения ни проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов и
Румен Цачев); против – няма.
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От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Решението се приема.
Решението има № 737-НС.
Продължаваме със следващата точка – точка пета - от
дневния ред:
5. Доклад на работна група 1.7 за разяснителната кампания.
Докладчик е колегата Мария Мусорлиева. Заповядайте,
колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, работна група
1.7 се събра сутринта, за да обсъдим постъпилите оферти за агенции
– така да ги кажа най-общо – които желаят да участват в конкурса за
изработване на аудио-визуални произведения и фирмите, които са
подали заявления да участват в изработването на печатни материали
и по-скоро за тези с аудио-визуалните характеристики – как да
процедираме нататък.
Нашето предложение е всичките девет агенции да бъдат
поканени на последващите – условно да ги нарека – кръгове.
Нашето предложение е да постъпим по следния начин.
Изготвили сме проектозадание. То включва тази покана, която беше
публикувана в интернет-сайта, както и рамкови текстове, които да
включват бъдещите аудио-визуални произведения.
Първото нещо, което ви моля да гласуваме, е дали да бъдат
поканени

всичките

девет

агенции,

като

имаше

още

едно

предложение, върху което мислехме, тъй като именно само две от
агенциите са рекламни – госпожа Ганчева след това може би поподробно ще даде разяснения – обсъждахме като въпрос дали да
бъдат поканени или не.
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Но, така или иначе, в публичната покана, която обявихме,
няма характеристики, тоест, какво точно като презентация да
представят – дали подробна или неподробна.
Затова нашето предложение е да поканим всички.
Това е първото нещо, което бих искала да обсъдя с вас.
Второто нещо, което обсъждахме, е как да протече нататък
процедурата. След като след мъничко ги качим, защото това е доста
работа по заданието върху това върху какво ще трябва те да се
съсредоточат

като

работа

върху

сториборда

или

върху

представянето си, именно то ще трябва да им бъде раздадено в плик
впоследствие, трябва да решим кога да бъдат поканени, комисия,
която да ги изслушва, която задължително трябва да включва
експерт по ЗОП.
Това е засега. Ще моля колегите, които присъстваха на
обсъждането, да допълнят обсъжданията ни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Мусорлиева.
Колеги – участници, заповядайте.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз не съм част от групата за
разяснителната кампания, но присъствах днес на проведената среща.
Ще споделя с вас, че също считам, че трябва да бъдат поканени
всички фирми, които са заявили, че имат капацитета и възможността
да участват в предстоящата ни процедура-договаряне без обявление,
защото според мен Централната избирателна комисия на този етап
няма критерий, по който да ни покани или да покани от тази група
лица някого.
Именно ние като държавен орган, спазвайки принципите на
ЗОП за прозрачност, публичност, равнопоставеност, мисля, че
следва да изпратим покани до всички, които са се индикирали, че
желаят да участват в нашата процедура. А вече в рамките на
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процедурата

съобразно

представените

от

тях

документи

и

договарянето ще се види дали те имат възможността или я нямат.
Това е, което аз исках да кажа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Между другото, наистина искам да
благодаря на

госпожа Ганчева, защото много ползотворно се

включи в групата заедно с Камелия Нейкова, която е болна и едва
присъства и обсъжда въпросите с нас. Благодаря й много, както и на
двамата експерти. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мога ли да помоля и за
протокола, и за Централната избирателна комисия за две разяснения.
Първо, в момента ние говорим само за процедурата по повод
изготвяне на аудиовизуални произведения или говорим и за
аудиовизуалните, и за печатните? Това е първият ми въпрос.
Вторият въпрос. Вчера с протоколно решение ние приехме да
възложим на администрацията проверка в Търговския регистър по
отношение на актуалния статус на компаниите. Моля да кажете
нещо по този въпрос.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Исках

първо

да

решим

за

аудиовизуалните и ще ви кажа защо. Защото само две фирми са
заявили участие за печатните произведения и те ще бъдат поканени
за договаряне. И още нещо. На самата публична покана,
Приложение № 2, което е качено в сайта, там пише дата на
договаряне 21 август 2014 г. Говоря за печатните произведения.
Затова те трябва да бъдат поканени на 21.08. 2014 г., както е
записано. Те са две.
Затова по този въпрос мисля, че няма спор въобще. То и по
другия няма спор.
По втория Ви въпрос, отново благодаря на госпожа Ганчева,
както и на администрацията. Аз винаги съм държала да благодаря на
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тези, които са се включили извънредно и свръх тяхната работа към
нещо. Администрацията провери всички фирми и няма данни да са в
несъстоятелност. Тоест, всички фирми са действащи и в нормално
състояние в Търговския регистър.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Мусорлиева.
Колеги, допълнения? Заповядайте.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение е Централната
избирателна комисия да определи състава на две комисии, тъй като
едната трябва да е за аудиовизуалните произведения – това беше
говорено днес и на срещата и даже госпожа Камелия Нейкова го
предложи – едната да е за аудиовизуалните клипове, а другата да е
за печатните материали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ганчева.
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз искам да попитам, тъй като говорим
за печатните материали, които ще правим, от колеги разбрах, че
може би сме допуснали грешка и, ако сме го направили, трябва да я
поправим. Някъде сме обявили, че ще отпечатваме 600 000 плаката,
което на мен ми се струва огромно количество и не знам дали е
разумно и дали не е грешно записано. Затова питам.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разрешавате ли ми,

госпожо

председател, да отговоря? Благодаря.
Много внимателно няколко човека гледахме протокола,
където са разискванията ни по повод бройките на материалите.
Независимо от Вашето впечатление, което е и мое също, но
протоколът е безпрекословно така отбелязан. Аз нямам нищо против
да преразгледаме тази бройка. Нямам нищо против, ако предложите
как да стане. Така че сме отразили всичко, както е по протокол.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз се извинявам, не разбрах. В
протокола ние сме взели решение да са 600 000 бройките на
плакатите? Така ли е?
Аз мисля, че това е прекалено голяма бройка за плакати,
защото аз под „плакат” разбирам голям плакат. Ако е нещо
различно, не е брошура или листовка, но мисля, че бройката е много
голяма. Мисля, че ще струва много пари и мисля, че не могат да се
разпространят всички тези бройки и да се разлепят.
Смятам, че трябва да го прегласуваме.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Едно уточнение. Пак казвам, моите
мисли се припокриват с Вашите. Но, първо, проследих протокола.
Второ, също го мислех снощи, че под „плакат” би могло да се
разбира и плакат, който да бъде поставен в издание на вестници,
листовки – това си го мислех. Тоест, ние можем да дадем задание за
вид хартия и размер, което съвсем не означава „плакат” в този
смисъл, в който ние си го представяме. Това си го мислех, опитвайки
се да поправим това нещо.
И третото, което си мислих, е, че разпространение не
включва лепене задължително, понеже в нашето съзнание винаги
„плакат” върви с лепене. Съвсем не означава, че примерно тази
листовка-плакат не може да бъде разпространена така, както
госпожа Цанева – помня – имаше предложение – с вестници и с
такъв тип издания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Мусорлиева.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето питане е какво точно е било
решението, не съм присъствал на заседанието – до 600 000 бройки
или минимум 600 000? Тоест, как да бъде тълкувано, защото, ако ние
сме сложили една горна рамка, няма проблем. Можем допълнително
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да го обсъдим, без да променяме решението – каква част от тези
материали да произведем.
Ако е записано „до 600 000”, тогава не виждам смисъл да
преразглеждаме решението. Това определя един горен лимит, а ние
можем по целесъобразност да решим каква част от него да
използваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това беше доклад
на колегата Мария Мусорлиева. Докато се допълни цялата преписка
във вътрешната ни мрежа и с оглед вече наличната готовност за
представяне на проект на решение за регистрация на партия или
коалиция, прекъсваме разискванията по точка пета и се връщаме на
точка първа.
1. Проекти на решения за регистрация на партии и
коалиции за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качен
проект за решение № 699. Това е за регистрация на партия „Нова
алтернатива” за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НОВА АЛТЕРНАТИВА”, което е подписано от Николай Георгиев
Цонев, председател и представляващ партията, заведено под № 7 на
19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 07.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-16 състав, по ф.д. №
624/2012 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
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3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-539 от 08.08.2014 г. от Сметната
палата, съгласно което става ясно, че ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“
не е имала задължения през 2012 г. и 2013 г.съгласно Закона за
политическите партии;
5. удостоверение изх. № 100-184 от 07.08.2014 г. от „Първа
инвестиционна банка“ АД – офис Витоша, за актуална банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
6. платежно нареждане от 07.08.2014 г., издадено от „Първа
инвестиционна банка“ АД – офис Витоша, за внесен безлихвен
депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в
БНБ;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
4104 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания – Петранка Йорданова Малоселска.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: НОВА АЛТЕРНАТИВА.
С протокол с вх. № НС-04-03-11 от 20.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР ни уведомява, че е

извършена проверка на

списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на политическа
партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., като се установява
спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс
за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
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народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите
за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс ви предлагам да вземем решение, че
регистрираме политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
НОВА АЛТЕРНАТИВА.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
докладчик.
Колеги, имате ли коментари, предложения?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам само едно питане. В тези
решения не е ли уместно да казваме броя на хората, които са минали
проверката на ГРАО, а не само броя на тези, които са вписани при
подаването на документите за регистрация на партията? Имам
някакъв спомен, че така го правехме при изборите за Европейския
парламент.
РОСИЦА МАТЕВА: Проверката се извършва до достигането
на необходимия брой по закон и се спира. Тоест, не се извършва
проверка върху цялата подписка. Няма смисъл да го описваме.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисълта ми е не дължим ли публична
информация за броя на нарушенията. Имаше скандали в предната
кампания за броя на избирателите, които са отхвърлени при
проверката на ГРАО. Говоря по принцип, не за този конкретен
случай.
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

коментари? Не виждам.
Колегата Томов каза, че оттегля предложението след
постигането на яснота по този въпрос.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Имам въпрос към докладчика. В т. 4 от
приложените документи пише: „удостоверение № 48-00-539 от
08.08.2014 г. от Сметната палата, съгласно което става ясно, че ПП
„НОВА АЛТЕРНАТИВА“ не е имала задължения през 2012 г. и 2013
г.съгласно Закона за политическите партии;”
Ако това е хипотезата на т. 6 от чл. 133, изискването е за
последните три години, освен в случаите за новорегистрирани
партии, удостоверението от Сметната палата е за внесени финансови
отчети на партията.”
Не знам дали така изписаното е коректно – че не е имала
задължения, към кого и т.н. Въпреки че, да, това е удостоверение от
Сметната палата.
Питането ми е защо за 2012 и 2013 г., а не за последните три
години.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Колега

Цачев,

ако

погледнете

удостоверението за актуално състояние, ще Ви стане ясно, че
партията е регистрирана през 2012 г.
Колеги,

описанието на представените документи съм

направила върху вече регистриран наш проект.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно това исках да
кажа. Дотук регистрираните партии – в момента виждам една
регистрация – по т. 4 сме изписвали точно този текст – „не е имала
задължение…”
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Но в удостоверението пише, че е
„внесла финансови отчети за 2012 и 2013 г.”
РОСИЦА МАТЕВА: Да, коригирам го.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнихме текста
на т. 4 – удостоверение №…/дата….на Сметната палата за внесени
от партията финансови отчети за 2012 г и 2013 г.”
Колеги, има ли други предложения? Въпроси? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева и Румен
Цачев); против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Решението се приема.
Решението има № 738-НС.
Колеги, докато се върне колегата Мусорлиева, продължаваме
със следващата точка – точка шеста – от дневния ред:
6. Доклад за одобрение на счетоводни документи от
Народното събрание.
Докладва колегата Солакова. Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
главния счетоводител на Народното събрание. С вх. № ЦИК-99-62
от

15.08.2014 г. са представени счетоводни документи за месец

юли:топлоенергия, обслужване от служебен офис и съгласно
споразумението сумата, която дължим по това споразумение от 2013
г. на Народното събрание.
Предлагам да одобрим сумата и да възложим на председателя
и на главния счетоводител да извършат плащането.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
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Колеги, има ли въпроси, становища? Моля, колеги, проверете
в коя поща са качени, защото има резолюция на председател за
вътрешна мрежа.
Колеги, докато се запознаете с документите, нека да
погледнем и следващата точка – точка седма - от дневния ред.
7. Доклад по писмо до Министерството на външните
работи.
Докладчик е колегата Маргарита Златарева. Заповядайте,
колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, на срещата на
работна група 1.10 с Министерството на външните работи, която се
състоя на 15.08.2014 г., бяха разменени идеи за съвместната ни
работа, дори бяха предложени някои нови стъпки от страна на
Министерството на външните работи, които, така или иначе, ние не
възприемаме. И тъй като днес вече имаме създаден новият
специализиран е-mail, по който Министерството на външните
работи трябва да изпраща всички сканирани заявления и тези
екселски таблици, получени от дипломатическите или консулските
представителства, тоест, писмените заявления, които са изпратени в
дипломатическите или консулските представителства от наши
избиратели, живеещи и желаещи да гласуват в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. извън страната, поради тази
причина се налага да напишем едно писмо до Министерството на
външните работи с основна тема да им съобщим специализирания еmail, само на който ще изпращат тези сканирани заявления, и да им
съобщим стъпките, по които очакваме да премине тази съвместна
дейност по изпращането на писмените заявления.
Предлагам ви проекта на писмото под № „Министерството на
външните работи – сканирани заявления – МЗ” във вътрешната
поща. Постарала съм се да бъда дипломатична.
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Аз самата мисля, че тук на едното място в екселската
таблица, където съм написала: „Бихме желали сканираните
заявления и екселските таблици да се изпращат периодично….” и
причие, и прочее, „екселските таблици” да се замени с израза
„списъка на лицата, подали заявления в електронен вид в ексел
формат”. Имате ли нещо против?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз, както винаги, съм против общите
формулировки, които водят до безкраен разход на енергия.
По същество. Какво значи „периодично”? Това значи всеки
да си прави каквото си ще, позовавайки се на думичката
„периодично”, което значи извършване на определен тип дейности в
някакъв интервал от време. Само че какъв е този интервал? Ние
имаме едни графици, по които приемаме, че тези заявления трябва
да постъпват. Но ние имаме срокове.
Мисълта ми е това „периодично” да го конкретизираме
малко, поне чисто организационно. Аз предлагам „ежедневно”.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заявленията да се изпращат
ежедневно до 09.09.2014 г. включително.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
предложения за допълнения към така предложения ви проект на
писмо? Не виждам.
Моля, гласувайте предложения проект на писмо ведно с
допълненията, направени в зала.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
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От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колега Златарева, моля да продължите с доклада си.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имаме две писма, получени от
"Информационно обслужване" АД, с които официално ни заявяват,
първо, че вече може да се гласува с електронно заявление. Даже
видях тук, че 4 – 5 души вече са гласували с електронно заявление
на нашата страница, като "Информационно обслужване" АД
предлага – господин Чаушев ще каже – но аз мисля, че е доста
рационално, защото в момента формата за подаване на заявление е
достъпна за раздел „за избиратели” и после „гласуване извън
страната”.
"Информационно обслужване" АД предлага под карето в
бързи връзки да се обособи ново каре „гласуване извън страната”.
По този начин направо да се отваря сайта, където да се поставят
съответните линкове: подаване на заявления, проверка по ЕГН и
списък на потвърдените.
Това е едното, което трябва да гласуваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Златарева.
Колеги, имате ли възражения срещу така направеното
предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте с това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
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От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Второто

писмо

на

"Информационно обслужване" АД – аз вече почти го докладвах – че
вече пощенската кутия е готова. Тя е старата, но с нови кодове и
може да работи. Тоест, вече могат да ни изпращат на този е-mail
сканираните заявления, стига да са подадени.
Това е за сведение.
Третото, което трябва да ви докладвам, е следното. От
Министерството на външните работи ни изпратиха списък на
дипломатическите или консулските представителства в света, който
да послужи за актуализиране на местата, които са посочени в нашия
сайт за подаване на електронно заявление, в които казват, че може
да се разкрият секции извън дипломатическите или консулските
представителства. В тази таблица е посочено къде могат да се
разкриват

секции

представителства.

извън
Според

дипломатическите
моята

или

информация,

консулските
макар

че

"Информационно обслужване" АД е използвало старите данни – от
предишните избори – тук има няколко нови консулства, ако мога
така да ги нарека.
Така че ми дайте възможност да изпратя тази таблица на
"Информационно обслужване" АД.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, таблицата е с
вътрешен № НС-20-25-МЗ в PDF формат. Погледнете я за всеки
случай, ако имате някакви бележки.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Тя е за информация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, действително е качена
електронната форма за подаване на заявления. Но в нея все още не е
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задействано онова, което обсъждахме и вчера – че менютата са
твърди и гражданите не могат да излязат. Ако това е оправено –
добре. Но допреди час нямаше възможност.
Искам да обърна внимание, че менютата са за улеснение, а не
за ограничение. Аз само казвам за проблема, който е съществен.
Поне – беше. Ако е оправен, добре. Не знам, не съм го видял засега.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Чаушев.
Колеги, предполагам, че сте се запознали със списъка.
Моля, гласувайте направеното предложение този списък да
бъде изпратен на нашия изпълнител с оглед активирането на
възможността за подаване на електронни заявления.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица
Матева и Румен Цачев); против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария
Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващата точка – точка осма –
от дневния ред:
8. Доклад по отговор на писмо на областна дирекция на
МВР – Кюстендил.
Докладчик е колегата Владимир Пенев. Заповядайте, колега
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило с вх. № ЕП-04.02-390 от 12.08.2014 г.
запитване от областна дирекция на МВР – Кюстендил, във връзка с
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проверка по жалба, подадена от Деян Славчев Дичев, във връзка със
списък за подкрепа на партия, участвала в изборите за членове на
Европейския парламент на 25 май 2014 г.
Проектът на отговор, който съм изготвил, можете да откриете
в папката от вчерашното заседание „ВП” и е с № 1087. Сега ще ви
помоля да погледнете проекта по две причини. Донякъде той
съответства на утвърдените от нас варианти на отговори на такова
писмо. Но, от друга страна, докладвам, че в самото писмо изрично е
написано, че то представлява напомнително, като се заявява, че ни е
изпратено писмо с регистрационен номер 14363 от 16.06.2014 г., на
което писмо ние не сме отговорили.
В тази връзка в деловодната система е направена щателна
проверка и се е установило, че такова писмо не е пристигнало в
Централната избирателна комисия, поради която причина не е
регистрирано, не е заведено и не е имало и как да изготвим отговор.
Съответно съм допълнил писмото с изрично изявление от наша
страна, че не сме получили първоначалното им писмо, за да е ясно,
че това е причината да не отговорим.
Освен това с писмото се иска да представим оригинала на
списъка и съответно сме включили вече стандартен утвърден
отговор, че оригиналът ще им бъде предоставен тук, на място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Пенев.
Колеги, не виждам желаещи да участват в дискусията.
Моля, гласувайте така предложения ни отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ивайло
Ивков. Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
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От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Ерхан Чаушев,
Румяна Сидерова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Георги
Баханов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващата точка – точка
девета – от дневния ред:
9. Доклад по отговор на писмо от СДВР, ІІІ РПУ.
Докладчик отново е колегата Владимир Пенев.
Заповядайте, колега Пенев, да докладвате.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, пак в папката от вчерашното
заседание е качен проект на отговор до ІІІ Районно управление с
№ 1088. Това, макар че е отговор до СДВР, писмото е по-различно.
То не е във връзка с проверка по повод подписка в подкрепа на
партия, а е информация, която се иска във връзка с извършване на
проверка по оплакване срещу фондация „Младежка толерантност”.
В тази връзка съм изготвил проект, с който предлагам да им
представим първоначалното решение за регистрация на фондацията
като наблюдател, решението за регистрация на наблюдатели, с което
е регистриран и наблюдателят, за който се извършва проверката,
както и самото пълномощно, като във всички решения, включително
и в пълномощното по утвърдения вече от Комисията за защита на
личните данни са анонимизирани всички останали данни. Тоест, са
заличени имената и данните на останалите лица и се съдържа само
името на наблюдателя, за когото се извършва проверката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам, както решихме за
Комисията за защита на личните данни, така да решим и по
исканията на районните полицейски управления, СДВР и орган на
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прокуратурата – да не анонимизираме страницата, която изпращаме,
тъй като те също са администратори на лични данни, а пък
достатъчно много хартия се хаби, за да бъде анонимизиран даден
списък.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Матева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
докладчик.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, ако не възразявате, само този
случай да го изпратим така, за да не хабим още хартия.
РЕПЛИКА: Правилно!
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбирам резона на предложението,
госпожо Матева. Все пак аз смятам, че е по-добре да се придържаме
към принципа да даваме лична информация само в степента, в която
ни задължава закона и исканията на институциите, които го
отправят. Това, че те са администратори на лични данни, не е пълна
гаранция срещу възможността да се злоупотребява с лични данни,
които не са поискани.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Томов.
Колеги, има ли други становища? Не виждам.
Колеги, подлагам първо на гласуване предложения отговор
на писмо от колегата Пенев.
Моля, гласувайте така предложения отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветомир Томов, Александър Андреев, Владимир
Пенев. Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка
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Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От

залата

отсъстват:

Маргарита

Златарева,

Мария

Мусорлиева, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,
Метин Сюлейманов, Георги Баханов и Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване и второто предложение да не
анонимизираме данните за лицата, когато подаваме информация до
районни полицейски управления.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);

против –1 (Цветомир

Томов).
От

залата

отсъстват:

Маргарита

Златарева,

Мария

Мусорлиева, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,
Метин Сюлейманов, Георги Баханов и Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващата точка – точка десета –
от дневния ред:
10. Доклад по отговор на писмо до Окръжна прокуратура
– Стара Загора.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, пак в същата папка от
вчерашното заседание има проект № 1090. Между другото, писмото,
по повод на което е направено запитването, също се съдържа в
папката от вчерашна дата. Качено е във вътрешната мрежа под №
ЕП-09-92-ВП.
От Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура –
Стара Загора е постъпило писмо с вх. № ЕП-09-92 от 19.08.2014 г. С
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това писмо във връзка с разследване по досъдебно производство №
75-Ч/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора, са
поискали от нас информация да им отговорим дали в София и
съответно къде точно са гласували на 25 май 2014 г. лица, които са
изброени в писмото с трите им имена и с ЕГН.
Второто искане е да им изпратим надлежно заверени копия от
избирателните списъци.
В тази връзка съм изготвил проект на отговор на писмо, с
който

уведомявам

Окръжната

прокуратура,

че

Централната

избирателна комисия не разполага с информация българските
граждани как точно са си упражнили, в смисъл всеки български
гражданин на кое място точно е упражнил правото си на глас и че
съответно тази информация на практика може да се получи след
запознаване с избирателния списък в съответната секция, където
предполагаемо е гласувал гражданинът, съответно обяснявам, че
избирателните списъци не се съхраняват в Централната избирателна
комисия. Насочил съм ги към решението, с което сме определили
реда за съхраняване на изборните книжа и реда за достъп до
помещенията, в които се съхраняват изборните книжа.
За улеснение на Окръжната прокуратура, понеже те са
посочили две евентуални места, където може би тези лица са
гласували, съм им посочил номерата на секциите, които са
образувани във въпросните две места, за да могат евентуално да си
правят искане за списъците точно в тези секции.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Пенев.
Колеги, коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на отговор на
писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина
Алексиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев.
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Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –1
(Цветомир Томов).
От залата отсъстват: Маргарита Златарева, Мария
Мусорлиева, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,
Метин Сюлейманов, Георги Баханов и Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, връщаме се към отложената точка шест от дневния
ред:
6. Доклад за одобрение на счетоводни документи от
Народното събрание.
Надявам се, че се запознахме вече с документацията.
Моля, гласувайте с направеното предложение – припомням –
да одобрим изплащането на тези суми към Народното събрание и
съответно да се възложи на лицето, изпълняващо длъжността главен
счетоводител и на председателя да подпишат съответните документи
с допълнението, което госпожа Солакова сега ще направи.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател, че
ми дадохте възможност да направя допълнение.
Бих предложила, тъй като е време да се платят сумите по тези
представени фактури, с оглед и счетоводна отчетност, и финансов
контрол, и спазване на правилата на системата за финансов контрол,
предлагам главният експерт Ивайло Цонковски, който изпълнява
функции на финансов контрольор, да извърши проверка по така
представените фактури, да изрази становище и при необходимост
така, както е предвидено и в нашето споразумение, да се върне
обратно в зала за допълнително изясняване и допълнително
гласуване.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте
така направените предложения.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Иванка
Грозева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Ивайло Ивков. Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващата точка -

точка

четвърта - от дневния ред:
4. Избор на комисия, която да отвори офертите за
обществената поръчка по доставка на офис-техника.
Докладчик по тази точка е колегата Емануил Христов
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, вчера ви прочетох офертите,
които са получени в Централната избирателна комисия във връзка с
обявената обществена поръчка за доставка на офис-техника и тъй
като броят на офертите беше значителен – осем или девет – аз още
тогава казах, че ще предложа в състава на комисията да влязат пет
члена и директно бих предложил от страна на комисията да влязат
трима души – Емануил Христов,

господин Владимир Пенев,

господин Метин Сюлейманов и

господин Андреев – тоест,

четирима, плюс Николай Желязков като правист, който е запознат с
материята.
Това ще бъде и молбата ми да гласуваме.
Освен това обаче имам предложение да поканим един
експерт, който да оцени техническата част на офертите, тъй като са
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много офертите. Ако бяха една – две, бихме се справили. Той да
изготви доклад. Вчера и госпожа председателката каза, че има два
варианта – единият е да поканим човек от Народното събрание, а
вторият – да поканим този, който участва в оценката на офертите
през месец февруари, ако не се лъжа, при закупуването на големия
брой компютри.
Аз мисля, че и двата варианта биха били добре.
Това е вторият въпрос, който да подложим евентуално на
гласуване.
Другият въпрос, който искам да поставя, комисията да се
събере утре в 11,00 ч., за да можем да отворим офертите, защото
най-напред, разбира се, трябва да ги отворим, да дадем техническите
параметри на специалиста, който ще трябва да ги види, да направи
доклад. Аз предполагам, че той в рамките на до края на утрешния
ден ще го направи, така че евентуално в други ден пък комисията да
вземе окончателно решение по подредбата съответно на офертите.
Но първото ми предложение беше, госпожо председател, да
изберем тези пет члена на комисията. А второто беше да поканим
експерт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Христов.
Колеги, по първото предложение? Не виждам коментари.
Колеги, моля, гласувайте така направеното предложение за
четиримата колеги от Централната избирателна комисия ведно и с
главен юрисконсулт.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева); против – няма.
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От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Ивайло Ивков. Метин Сюлейманов, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, сега поставям на обсъждане въпроса за външен
експерт – да или не.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз мисля, че предложението на
колегата Христов за външен експерт е правилно. Все пак имаме вече
доста получени оферти, материята е по-специфична, а и понезависимо мнение, надявам се, ще имаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Цанева.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: За мен, колеги, ми се струва, че ще
бъде най-лесно да поканим лицето, което ни е консултирало при
закупуването на техниката, както казахте господин Христов.
Колеги, оттеглям си предложението.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

остава

предложението да се обърнем към Народното събрание, Дирекция
„Информационни и комуникационни системи” за експерт, който да
подпомогне работата на комисията.
Колеги, моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева,Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ивайло Ивков. Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова.
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Предложението се приема.
Колеги, във връзка с предложението за търсене на експерт от
страна на Народното събрание, съответната дирекция, нека да
гласуваме и неговото възнаграждение.
Колеги, нека това възнаграждение бъде в рамките на 200 лв.
Това е предложението ми.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева,Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ивайло Ивков. Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, да определим часа за отваряне на офертите, за да
бъдат поканени фирмите, ако желаят да присъстват в този час.
Колеги, определяме часа на 11,30 в рамките на утрешния
ден в тази зала.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева,Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ивайло Ивков. Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния
ред:
Отговор на питане от РИК – Видин.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Във вътрешната мрежа в заседанието от днешна дата е качен проект
№ 1103 – РИК – Видин. Това е отговорът на вчерашното питане на
колегите, пристигнало по електронна поща.
Тяхното

питане

е:

как

следва

да

процедират

при

назначаването на секционните избирателни комисии в община
Макреш при така създалата се ситуация на постигнато съгласие и
при нарушение на Изборния кодекс и наше Решение № 672.
Моля да се запознаете с отговора, който съм подготвила, и
ако нямате бележки, ви предлагам да бъде изпратен по електронен
път, също така, както сме го получили.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Грозева.
Колеги, не виждам желаещи да се включат в разисквания.
Моля, гласувайте така предложения отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против
– няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Цветомир Томов,
Александър Андреев, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ивайло
Ивков. Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Пенев, да докладвате.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, искам само да ви докладвам,
че по жалбата, която беше подадена срещу наше Решение № 698-НС
от

14.08.2014

г.

за

назначаване

на

РИК-Кърджали,

по

административно дело № 10148/2014 г. е постановено решение, с
което жалбата е отхвърлена.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада,
колега Пенев.
Колеги, има ли други доклади?
Колеги, до момента, в който дам думата на колегата
Мусорлиева, позволете ми да направя кратко съобщение.
Към 15,00 ч. са постъпили документи за регистрация на 15
политически партии и на 6 коалиции, като, колеги, сега ще помоля
тази информация да бъде качена във вътрешната ни мрежа.
Колеги, сега се връщаме към отложената точка от дневния
ред – точка пета:
5. Доклад на работната група 1.7 за разяснителната
кампания.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, току-що се качва във
вътрешната

мрежа цялата

документация за

материали. Прегледали сме всичко.

аудиовизуалните

Госпожа Нейкова нанесе

поправките си също. Бихме искали да ги видите и вие. Сега сме
изпратили за консултация другата покана за нанасяне на корекциите,
за да можете и вие да гледате, ще се качи и документацията за
печатните материали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, за запознаване с
документацията и за подготовка на проектите на решения давам 40
минути почивка.
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(След почивката)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13
члена на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия
кворум.
Продължавам днешното заседание.
Колеги, първо да попитам има ли готови проекти за
регистрации?
Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, вчера бях
дежурна и съм длъжна да представя на вашето внимание
регистрация на две партии. Едната партия е „Общество за нова
България”, която е подала заявление за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г. Но то не е качено още
във вътрешната мрежа. Ще го докладвам по-късно.
Колеги, предлагам на вашето внимание регистрация на
политическа партия „Движение 21”
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 07.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-5 състав, по ф.д. №
7517/2003 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-532 от 08.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013
г.;
Имайте предвид, че движението е създадено с фирмено дело
от 2003 г. Удостоверението съдържа информация за финансови
отчети в последните три години.
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5. удостоверение изх. № 0276 от 12.08.2014 г. на „Алианц
Банк България“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания;
6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Българска
народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в
размер на 2500 лева;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
4688 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
след като е минала проверката на Г Д ГРАО, е установено, че
валидни са 3 027 гласа
8. информация за лицата, които ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с
предизборната кампания – Татяна Дончева Тотева и Данаил
Валериев Георгиев;
9. пълномощно от Татяна Дончева Тотева в полза на Данаил
Валериев Георгиев.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: „ДВИЖЕНИЕ 21“.
От протокол с вх. № НС-04-03-10 от 20.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 21“
в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл.
133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500
избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия
„ДВИЖЕНИЕ 21“.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
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политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да реши да регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ
21“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ДВИЖЕНИЕ 21.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Златарева.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Само едно съмнение за техническа грешка искам да изкажа
по повод годината на фирменото дело – 2003 г. Доколкото Татяна
Дончева е известно политическо лице, беше кандидат на БСП за
кметските избори през 2005 г, а и споменът ми е, че медийният шум
около регистрацията на „Движение 21” беше след изборите от 2009
г., се страхувам, че тук има техническа грешка. Може би трябва да
го проверим дали фирменото дело е от 2003 г., за да не се отрази в
решението.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, да, ще проверя. Но ми се
струва, че то първо беше движение, а след това стана партия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: През 2005 г. госпожа Дончева беше
кандидат на БСП за кмет на София.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, фирменото дело е от 2003 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не е логично тогава да е основана тази
партия.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Повтарям,

господин Томов,

току-що гледам удостоверението от съда, фирменото дело е от
2003 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: О, кей.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Може би е съществувало като
НПО, не като партия.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз си мисля дали наименованието на
партията за отпечатване в бюлетината трябва да е в кавички. Тук в
диспозитива е записано с кавички. Затова обръщам внимание.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Предишно наименование на
партията „Движение „Свободен избор” и след това става „Движение
21”.
РОСИЦА МАТЕВА: Нали е върнат протоколът от ГД ГРАО,
защото не е попълнен номерът и датата?
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Протокол на

ГД ГРАО от

20.08.2014 г., пристигнал в Централната избирателна комисия с вх.
№ НС-04-03-10 от 20.08.2014 г.
Колеги, предлагате да се изпише без кавички? Добре, ще се
поправи това.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте
така предложения, допълнен и изменен в зала проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Метин Сюлейманов и Мария
Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 739-НС.
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МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Другата

партия,

която

предлагам на вашето внимание за регистрация, това е политическа
партия, която преди малко започнах да докладвам – „Общество за
нова България”.
Тази партия представя към заявлението също:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 12.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-3 състав, по ф.д.
№ 8209/2007 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-562 от 12.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
5. удостоверение вх. № 131-31от 14.08.2014 г. на „Първа
инвестиционна банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще
се обслужва предизборната кампания;
6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Българска
народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в
размер на 2500 лева;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
4256 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
след проверка на ГРАО валидните подписи са на 2 839 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
8. декларация от Агоп Едуард Каспарян за лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания – Агоп Едуард
Каспарян и Антоанета Иванова Антова;
9. пълномощно от Агоп Едуард Каспарян в полза на Нели
Кирилова Андреева.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.
От протокол с вх. № НС-04-03-12 от 20.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА
НОВА БЪЛГАРИЯ” в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на
разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на
необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам следния диспозитив:
„РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА
БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Златарева.
Колеги, не виждам желаещи за участие в разискванията.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
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Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.

);

против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 740-НС.
Колеги, продължаваме с отложената точка от дневния ред –
точка пета:
5. Доклад на работна група 1.7 за разяснителната
кампания.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, документацията
е качена във вътрешната поща. Озаглавена е „документация по
покана за участие” и първата е за аудиовизуални, а втората е за
печатните материали.
Бих искала само да уточня, че по втората – за печатните
материали, тъй като сме писали една дата – 21.08.2014 г. – която е
утре, утре ще поканим фирмите, просто за да им връчим
документацията, след като я гласуваме, защото самото договаряне не
би могло да се извърши утре, тъй като трябва да дадем и текстовете
на брошурата. Аз съм ви качила старата брошура като проект в еmail-пощите на всички, за да може да ни е малко по-лесно и да
нанесем корекции.
С колегата Пенев сме изготвили глави на проектоброшурата
и всеки може да нанесе промените си.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз мисля, че в процедура по
договаряне без обявление, където се предполага, че ще има покана и
договаряне, няма вариант да връчим документация.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз отново предлагам с оглед на
дата, която е записана в поканата – 21.08.2014 г. – специално за
печатните фирми, които, подчертавам още веднъж, че са две, да ги
поканим да си вземат документацията, след като я гласуваме.
Отделно тя ще бъде качена на интернет-страницата ни. Мисля, че те
няма да откажат да изпратят лице да им я връчим просто като
документация, ако желаят да я вземат – даже при такова условие:
ако желаят.
Сега ви моля да разгледаме документация по покана за
участие – първата, която е за възлагане на обществена поръчка за
аудиовизуалните произведения. Консултирана е с всички членове,
включително и тези, които са болни. Нанесени са поправките от
работната група.
Така че, заповядайте, ако имате някакви бележки и
възражения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, заповядайте.
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже прескачаме пак от едната на
другата покана, ние, като ще каним тези две фирми утре да им
връчваме документация, изяснили ли сме за себе си тези печатни
произведения как трябва да изглеждат и каква информация трябва да
съдържат?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз отбелязах, че го казвам само за
протокола, а сега ви моля да разгледаме поканата за аудио-визуални
произведения заедно с цялата документация, а след това ще
пристъпим към…
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна „само за протокола”,
защото ще стане като с 600-те хиляди плаката – пише го в
протокола, пък никой не е разбрал кога сме го гласували.
Нека да вървим по ред.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това, което само ще допълним като
приложение, е рамката за клиповете като текст, който след малко ще
поднеса на вниманието ви. Той също е качен, пише „текст – клип”
малко над поканите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз мисля и моята забележка
е по проекта на договор и по Приложение № 6. На мен думата
сториборд нищо не ми говори и смятам, че в поръчката, по която
ЦИК е възложител, трябва да използваме думичките от българския
език. Тя да бъде заменена с адекватна думичка от българския език,
защото по-нагоре казваме „Предложение за изпълнение на идеен
проект”.
Аз не знам, нямам специалните знания, дали тази думичка
може да бъде заменена.
Друго, по договора, чл. 1, ал. 1, последното изречение „При
условията и сроковете на този договор според утвърденото
съдържание и текстове на ЦИК…”, а ал. 2 казва: „Произведенията да
съдържат точни и ясни теми, базирани върху съответните
разпоредби на Изборния кодекс”.
Аз мисля, че тези две алинеи – това го споделих и на
работната група – така да се каже, се блъскат. Хем да е съгласно
утвърдено съдържание от Централната избирателна комисия, хем от
тях искаме произведенията да съдържат точни и ясни теми, базирани
върху съответните разпоредби на Изборния кодекс.
Според мен тук трябва да се изчистят малко нещата.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ганчева.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно съм съгласна с втората
забележка. Понеже го казах също на сътрудниците, тъй като беше
обсъдено в работната група, така или иначе, текстовете са по
Изборния кодекс, но наистина не „по утвърдени текстове”, а да
намерим подходящата промяна – „по рамкови текстове на
Централната избирателна комисия”, защото те наистина са рамката,
която ще зададе клипа.
По втората забележка на госпожа Ганчева – аз разбирам, но в
цялото производство на каквато и да е аудиовизуална продукция,
сториборд не е равностойно на идеен проект, защото идейният
проект може да е изложено съдържание цялото в текст. А сториборд
е историята, направена като презентация, като клипове. Ето, аз не
мога да намеря адекватна дума, която да замести сториборд. Но на
всички е ясно. В края на краищата това задание го даваме на тези,
които ще го правят, и сториборд за всички фирми е ясно. Те
представят като на платно идеите си, някои могат да представят
рисунка, някои могат да представят по друг начин идеята си, но им е
ясна формата „сториборд”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева, за реплика.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Мусорлиева, благодаря за
разяснението какво значи сториборд.
Аз лично също знам английски и мога да си преведа двете
думички, които образуват сториборд. Но мисля, че все пак ние сме в
България, изразяваме се на български език и дори в процедура по
ЗОП се изисква всички документи да имат превод на български.
Аз не мога да предложа дума, която да замести сториборд.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не може ли да кажем
„Проект (сториборд)”?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, аз не обиждам никого за
английски или не, но просто казвам аргументация.
Считам предложението на госпожа председателката за много
удачно – „Проект (сториборд)”. Така ще е ясно и на тези, които го
изработват, и на тези, които го четат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имаме помощ от приятел – от
колегата Нейкова. „Сториборд” го има в българския език и това е
последователна

поредица от скици и т.н. Тоест, можем да го

оставим като сториборд.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Както възприемете, така ще го
запиша. Аз приемам предложението на председателката, приемам и
помощта от приятел.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, макар че аз бях най-върлият
привърженик да отпадне думата сториборд, сега проверих в
интернет и действително има в българския тълковен речник такава
дума.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря за уточнението, колега.
Имате ли други забележки, колеги?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
желаещи да участват в дискусията?
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО

ИВКОВ:

Колега

Мусорлиева,

имам

една

техническа забележка. В т. ІІІ.3. „Всеки клип следва да се с
продължителност…” да стане „…следва да е с продължителност…”.
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Предлагам „с продължителност, не по-дълга….” да стане „…с
продължителност не повече от 60 сек….”
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля да помислим датите там,
където е останало празно място в проекта. Чакам дата на стр. 5 –
там, където е датата за провеждане на договарянето. Колеги?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това сигурно е решено, но аз не мога да
си обясня следното. Ние ги каним. Ще им дадем указания какви
искаме да са клиповете, какво да съдържат като текстове или не?
Защото в техническата оферта те в запечатан плик ще дадат
техническо

предложение,

което

включва

идеен

проект

и

сторибордове за всеки един видеоклип. Те преди това ще имат от нас
информацията какво точно искаме да съдържа клипа или не е така?
Ако пък не е така, какво?
Това е едното.
Мисля си дали да не добавим – поне аз от практиката си със
ЗОП си спомням, не съм имал работа с промените в новия закон, че
всъщност, след като разгледаме плик 2 – техническите предложения
– предлагам на тези, които не са класирани, да не отваряме изобщо
плик 3 – ценовото предложение. Това има ли го някъде, не го видях.
Това е съществено правило и, ако е така, трябва да се добави, за да
не търпим укор, че не сме го отворили.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, напълно съм съгласна с Вас,
колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Смятам, че систематичното му място е
след т. VІІІ „Оферта за участие”, ако ще го добавяме. Веднага след
това едно изречение би могло да се добави.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да запишем, че техническата
документация, която на отговаря на зададения проект или която не
се е класирала….
ИВАЙЛО ИВКОВ: „След отваряне на плик 1 и плик 2, на
участниците, чиито офертите не са класирани, плик 3 не се отваря.”
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ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

чухме

предложението на колегата Ивков.
Моля за протокола да направите конкретното предложение
като конкретен текст, който да подложа на гласуване, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колегата Ганчева току-що е видяла, че
това, за което говорих, е залегнало в чл. 68, ал. 3 от действащия
Закон за обществените поръчки и аз предлагам просто да напишем,
че отварянето на пликовете и офертите става съгласно условията,
предвидени в чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме това
предложение.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 2 (Мария Мусорлиева,
Ивайло Ивков));

против – 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветомир Томов,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева,

Румен

Цачев и Таня Цанева) .
От залата отсъстват: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Предложението не се приема.
Колеги, аз отново ви насочвам към датите – в т. VІІІ.7 на
стр. 7.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги,

предлагам

дата

25.08.2014 г.- дата за провеждане на договарянето.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ви предлагам, ако
приемете като дата за провеждане на договарянето, 26.08.2014 г.
Изхождам от това, че ако примерно утре изпратим поканите, трябва
да има един разумен срок, в който да се организират.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Така, както Ви разбирам,
колега Ганчева, Вие всъщност направихте две предложения – датата
за провеждане на договарянето да бъде 26.08.2014 г., а датата на
изпращане на поканата – 21.08.2014 г.
Колеги, не виждам възражения. Продължаваме нататък,
колеги.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, съгласни ли сте при датата
за провеждане на договарянето да запишем срок от 9,00 о 18,00 ч.,
защото все пак са девет фирми.
РОСИЦА МАТЕВА: Ние ще им направим график и ще идват
по график.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, няма да го пишем или ще
пишем „по график”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ивков.
ИВАЙЛО

ИВКОВ:

Последно,

имам

един

въпрос

за

обсъждане. Ние го обсъждахме всъщност, но не си спомням какво
решихме в крайна сметка – всеки ще кандидатства за шестте
позиции, доколкото разбрах? Да, може за всяка да кандидатства.
Мен ме интересува чисто практически, ако се натъкнем на
положение, в което ние харесваме на различни участници
различните клипове. Дали ще имаме възможността да възлагаме по
един при така написаното? Взето е предвид, така ли?
Да, разбрах. Добре, това е важно, а не да считаме само общо
шестте предложения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до кога ще
получават офертите?
РОСИЦА МАТЕВА: Краен срок за подаване на офертите: до
15,00 ч. на 25.08.2014 г.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По предложение дописвам, че
гаранцията следва да важи за целия срок на изпълнение на договора.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, в момента
редактираме договора за възлагане и стигнахме до стр. 29 –
гаранциите.
Има ли следващи предложения, за да завършим този набор от
документи?
Колеги, ако няма повече корекции в документацията за
участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка моля цялата документация, такава, каквато ни е
качена на вътрешната мрежа с направените към този момент
забележки, да преминем към гласуване.
Моля, гласувайте тази покана заедно с придружаващите я
документи.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Маргарита
Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветомир Томов,
Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица
Матева и Таня Цанева); против – 1 (Румен Цачев). .
От залата отсъстват: Ивилина Алексиева, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов.
Предложението се приема.
Има още един набор от документи. Става дума за покана за
участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка за печатни материали. Досега обсъждахме
аудиовизуалните материали. Сега преминаваме към печатните
материали. Тези документи са качени във вътрешната мрежа.
В този втори набор документи, който касае печатните
произведения, могат да се нанесат корекциите, които бяха
граматически или стилистични от предишното обсъждане. Това е
задължително.
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Тук обаче съществуват едни други дати. Давам думата на
докладчика.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, датата на стр. 4 също
трябва да бъде съобразена по ваше предложение. Тук пак трябва да
има дата на договаряне и съответно дата на изпращане на поканата.
Изпращането на поканата е записано за 21.08.2014 г., което вече е
обявено. А датата за провеждане на договарянето, ще запишем,
както прецени комисията.
Предлагам 27.08.2014 г., за да не е 26.08.2014, която вече
записахме за другите документи. Тъй като има пряко договаряне, в
документацията на стр…. вие ще видите, че е записано бройките
„до 600 000”.
ПРЕДС.

МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Колеги,

както

обсъждахме в почивката, уточнихме се да запишем 100 000 бройки,
защото „до 600 000 бройки” в този размер, който съществува, с тази
гланцова хартия, както е написано и без да знаем какъв ще бъде
плакатът,

без

да

знаем

съдържанието

и

как

ще

става

разпространението, защото това трябва да се лепи, това не е
листовка, която се раздава, затова аз предлагам 100 000 бройки за
плакати да залегнат тук като бройка.
Много са! Добре. Дайте друга цифра. Трябва да го гласуваме
този документ, така че кажете.
Колеги, моля, нека официално да се водят разговорите. Моля
по микрофон да се водят дебатите.
Виждам, че тук за листовките е посочен точният брой –
108 000 броя. Така че за плаката тук трябва да напишем някаква
цифра. Ако за листовки сме посочили цифра, а за плакат нямаме
цифра, това би било нелогична оферта.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз наистина мисля, че
трябва да се коригираме в бройката относно плакатите. Това го
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мисля въз основа и на закона, защото мисля, че 600 000 бройки по
цена „х” би дало една стойност и би ни въвело в една

друга

процедура.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, слагането на един плакат,
който в хода на кампанията не може да бъде видян от поне хиляда
души, е безсмислено. То няма да има ефектът, който би трябвало да
има. Плакатите се слагат на оживени места, там, където минават
много хора и трябва поне хиляда души да смятаме, че ще го видят.
Това означава, че в едно малко населено място един – два плаката са
достатъчни. А при избиратели, които са реално малко над 5
милиона, цялата страна да покрием, не ни трябват повече от 50
хиляди плаката. А цялата страна не можем да покрием.
Аз предлагам да обсъждаме число между 25 000 и 50 000
бройки и в никакъв случай повече. Просто няма смисъл.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, обсъждаме
число между 25 000 и 50 000 бройки. Какво предлагате?
Има думата докладчикът.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз се съгласявам с

господин

Томов. Ако каже 50 000 или просто да каже точната цифра.
Комисията трябва да гласува, за да се промени протоколът от
предишното заседание.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз ще кажа 40 000.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има думата госпожа
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз подкрепям предложението на
колегата Томов, като ще предложа на комисията да отидем към пониската цифра – 25 000 – тъй като имаме достатъчно много
листовки, а ние все още не сме решили какво ще е съдържанието на
този плакат и какво послание ще излъчваме с него. Нека да сме на
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по-ниската бройка. Имаме достатъчно листовки и брошури, с които
да обясним на хората какво трябва да правят.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Бих се съгласила веднага и не
държа на никакво число. Просто ви казвам, че плакатът се
коментираше с начина на гласуване. По желание на Обществения
съвет, които в предните избори искаха да бъде в голяма бройка – да
не

посочвам

лице,

чрез

което

получих

информацията

от

Обществения съвет – се ориентирахме към тази цифра. Мисля, че
25 000 е много ниска стойност, но както прецените. Аз веднага ще го
запиша.
РОСИЦА МАТЕВА: 12 000 са секциите. Пред всяка секция
да се залепи плакат с начина на гласуване, това са половината
плакати. Другата половина могат да се разлепят на други
обществени места.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, обединяваме
ли се около числото 25 000 за броя на плакатите на стр. 3, т. 5?
Моля, гласувайте това предложение за 25 000 броя плакати.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков. Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен
Цачев и Таня Цанева);

против – 2 (Йорданка Ганчева, Мария

Мусорлиева).
От залата отсъстват: Владимир Пенев. Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Предложението се приема.
Колеги, следващият пункт, който трябва да обсъдим, е датата
на договаряне – стр. 4, VІ раздел. При предишната партида
документи, която касаеше аудиовизуалните материали, казахме, че
датата на договаряне ще бъде 26.08.2014 г. Кажете сега за печатните
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произведения датата за договаряне. Бихме ли се обединили това да
бъде на 27 или 28.08.2014 г.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам да бъде 27.08.2014 г.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, съгласни ли сте
с 27.08.2014 г. като дата за договаряне да залегне в документите?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Затова, колеги, започнах със
следното – че на 21.08.2014 г., която дата се съдържа в поканата, ще
поканим двете фирми, за да им връчим, ако желаят, документацията,
която ще приемем сега. С това започнах.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Подлагам на гласуване
датата 27.08.2014 г. като дата за договаряне.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам малко по-късна дата,
защото ние на 26.08.2014 г. ще имаме….
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, нека да бъде 29 или 30
август.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Последно подлагам на
гласуване дата 27.08.2014 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Маргарита
Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветомир Томов,
Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков. Метин Сюлейманов и Румен Цачев); против
– 3 (Йорданка Ганчева, Росица Матева, Таня Цанева).
От залата отсъстват: Ивилина Алексиева, Владимир Пенев.
Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Георги Баханов и Мария
Бойкинова.
Предложението за 27.08.2014 г. се приема за дата за
договаряне.
Сега остава изцяло да гласуваме документите, свързани с
участие в процедура за договаряне без обявяване за възлагане на
обществена поръчка за печатни материали.
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Моля, гласувайте всички документи така, както са в
комплект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков.); против – 4 (Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева).
От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Метин
Сюлейманов.
Предложението се приема. Приема се този набор от книжа.
Има ли желаещи да изразят отрицателен вот? Не виждам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като имаме
още малко да обсъждаме по разяснителната кампания, но вече има
готови проекти на решения, а както знаем, това е приоритет на
днешния ден, Заповядайте, колега Андреев, да докладвате.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, от името на
колегата Сидерова, която заедно с колегата Бойкинова са дежурни
долу по приемането на документите за регистрация, искам да ви
докладвам проект № 678, който е качен във вътрешната мрежа. Това
е проект за регистрация на коалиция „България без цензура”.
Постъпило е заявление от коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ
БЕЗ ЦЕНЗУРА“, подписано от Николай Бареков, Румен Йончев,
Драгомир Стефанов и Кънчо Филипов, като представляващи
коалицията, заведено под № 4 на 18 август 2014 г. в регистъра на
коалициите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
- решение за създаване на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ
БЕЗ ЦЕНЗУРА“ от 18.08.2014 г., подписано от представляващите
всички политически партии, които са включени в коалицията, а
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именно: ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ – Николай Тихомиров
Бареков, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ – Румен Маринов
Йончев, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – Драгомир Желчев
Стефанов,

ПП

„ЛИДЕР“

–

Кънчо

Янев

Филипов,

и

ПП

„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ – Цветан
Венциславов

Манчев,

упълномощен

от

Евгений

Стефанов

Бакърджиев.
С решението са определени представляващите коалицията,
както и партията, която отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, а именно ПП „България без
цензура” и лицата, които отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната
кампания, а именно Михаил Младенов и Катя Николова като
счетоводители.
Приложени са удостоверения за актуално състояние за всяка
една от политическите партии, което е с дата след датата на Указ №
201 за насрочването на изборите, а именно 05.08.2014 г.:
- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРИЯ
БЕЗ ЦЕНЗУРА“, издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по
ф.д. № 146/2014 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

ПП

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 07.08.2014 г. от
СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „ДВИЖЕНИЕ
ГЕРГЬОВДЕН“, издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-11 състав, по
ф.д. № 15549/1996 г.;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЛИДЕР“,
издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д.
№ 10918/2007 г.;
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- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, издадено на 13.08.2014 г.
от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.
Приложени са:
- образци от подписите на представляващите партиите – 5 бр.;
- образци от печатите на партиите – 5 бр.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-584 от
14.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за липса на
задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-552 от
11.08.2014 г. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за внесени
от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-533 от
08.08.2014 г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за внесени
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-535 от
08.08.2014 г. на ПП „ЛИДЕР“ за внесени финансови отчети за 2011,
2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-581 от
13.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ
„РАДИКАЛИ“ за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- платежно нареждане от Банка ДСК от 13.08.2014 г. за
внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;
- банково удостоверение изх. № 1401 от 18.08.2014 г. от
„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, клон „Лозенец Хемус“ за
банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“,
която ще обслужва само предизборната кампания;
- списък на лицата, които ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на
коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, свързани с предизборната
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кампания за изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г. – Михаил Иванов Младенов и Катя Алексиева;
- списък от 7777 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на
технически носител;
- пълномощно от Евгений Стефанов Бакърджиев в полза на
Цветан Венциславов Манчев;
- образец от подписите на представляващите коалиция
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината като КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.
При нас се върна вече протоколът от извършената проверка
от ГД „ГРАО” и от протокол с вх. № НС-04-03-9 от 20.08.2014 г. на
ЦИК от ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на
избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ
БЕЗ ЦЕНЗУРА,“ в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на
разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на
необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.
За сведение, тъй като не е описано, защото в последния
момент дойде протоколът, ще кажа, че са проверени 3600 броя
подписи и са установени 3 012 коректни записи.
Следователно, налице са изискванията на чл. 140 от Изборния
кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във
връзка с чл. 140 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение да регистрира коалиция от
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партии„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината
е: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА..
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
Колеги, имате ли коментари, предложения?
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Във връзка с това, че вчера взехме
решение при посочване на наименованието да не се слагат кавички,
а виждам, че тук в някои проекти кавичките стоят, в други ги няма.
Обръщам внимание на този факт. Става въпрос за там, където се
изписва наименованието за отпечатване в бюлетината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Пенев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те са го заявили с кавички.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Въпросът за кавичките
вече сме го решили.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, отпадат кавичките в
диспозитива.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Аз виждам някои технически
грешки. Може да има и други, но ще кажа за това, което виждам.
Добре е все пак да се огледа отново решението. Знам, че ни е
натоварено.
Там, където са описани представените документи на стр. 2,
имаме списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и

59
счетоводната отчетност. На втория ред, колега, има КП, после пак
КП. Въобще като цяло това „КП” трябва да изчезне, а да се напише
„коалиция”, изписано с дума. Виждам го и в диспозитива „КП”
точно преди това как ще се изписва наименованието като
наименование на коалицията. Не трябва да го има.
В първия ред на диспозитива пише пък „коалиция от партии”,
а там трябва да бъде само „коалиция”.
Където е банковото удостоверение от Банка Пиреос, има едни
кавички след „Банка Пиреос” – виждате го. Ако има и нещо друго,
но това са просто технически корекции.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

На мен едно нещо ми прави

впечатление. Може би не съм прав, но ще го споделя.
Заявлението е подписано от лидерите на четири от петте
партии в коалицията. По-надолу е изброено решение за създаване на
коалицията, което включва и подписа на Цветан Венциславов
Манчев, упълномощен от Евгений Стефанов Бакърджиев. Липсва
обаче в самото заявление да е отбелязано, че е подписано и от
Цветан Манчев. Може би в самото решение има обяснение на това и
Цветан Манчев не я представлява тази коалиция. Но така, както го
гледам, една от партиите не е подписала заявлението.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Къде точно, колега Томов?
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

„Решението

е

подписано

от

представляващите…” и са изброени пет имена, включително и това
на Цветан Манчев, упълномощен от Евгений Бакърджиев. А горе в
заявлението името на Цветан Манчев отсъства.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото не е представляващ
коалицията,

а

че

партиите

са

подписали

коалиционното

споразумение, те са представляващи партиите. Решението за
създаване на коалицията е подписано от представляващите
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партиите, а самата коалиция се представлява като коалиция от
лицата, които са посочени горе. Те са различни.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: О, кей.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Коалицията се представлява от
четирима: Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов и
Кънчо

Филипов.

А

съответните

партии,

които

участват

в

коалицията, съответно Български демократичен съюз – Радикали е
представляван от Евгений Бакърджиев, а като пълномощник е
лицето….
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбрах, тоест, БДС – Радикали, няма
представляващ коалицията. О, кей.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
предложения, доуточнения? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение ведно
с корекциите, направени в зала.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Румен
Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 741-НС.
Колега Андреев, моля продължете доклада си.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Постъпило е заявление за
регистрация

от

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, подписано от Димитър Александров
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Митев, упълномощен от Александър Трифонов Томов в качеството
на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 18
август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 07.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-13 състав, по ф.д.
№ 5930/1998 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. платежно нареждане от 18.08.2014 г., издадено от
„Инвестбанк“ АД – ФЦ Централен, за внесен безлихвен депозит по
чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
5. удостоверение № 48-00-542 от 08.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
6. удостоверение изх. № 8048-300 от 14.08.2014 г. на
„Инвестбанк“ АД, ФЦ София –Централен, за актуална банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
5197 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания – Димитър Александров Митев.
От протокол с вх. № НС-04-03-15 от 20.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на
разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на
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необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.
За ваше сведение установените коректни записи са 2 668.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение за регистрация на политическа партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
Колеги, предложения, коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков.
Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
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От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Цветомир Томов.
Решението се приема.
Решението има № 742-НС.
Заповядайте, колега Андреев, да продължите доклада си.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, следващият проект,
който ви предлагам за разглеждане, е проект № 683 и той е качен в
папката от вчерашното заседание. Става въпрос за регистрацията на
коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило

е

заявление

от

коалиция

от

партии

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, представлявана от
Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов, чрез
Данчо Димитров Хаджиев и Ангел Чавдаров Джамбазки, заведено
под № 2 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
-

решение

за

създаване

на

коалиция

от

партии

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО от 07.08.2014 г.,
подписано от представляващите ПП „Национален фронт за спасение
на България“ – Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров
Хаджиев и Валентин Кирилов Касабов, и ПП „ВМРО – Българско
национално движение“ – Красимир Дончев Каракачанов чрез Ангел
Джамбазки и Юлиан Ангелов;
С решението е определен представляващ коалицията, както и
партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на коалицията - НФСБ – и лицето, което отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията,
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свързани с предизборната кампания, а именно Иванка Андреева
Чалева, счетоводител.
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

ПП

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“,
издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „ВМРО –
БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО

ДВИЖЕНИЕ“,

издадено

на

07.08.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.;
- образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.;
- образци от печатите на партиите, които участват в
коалицията – 2 бр.;
- образец от подписите на представляващите коалиция
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-551 от
11.08.2014 г. на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА
БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012
и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-538 от
08.08.2014 г. на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2011,
2012 и 2013 г.;
- удостоверение изх. № 0831-64-008973 от 12.08.2014 г. от
УниКредит Булбанк АД за банкова сметка на името на партия
„Национален фронт за спасение на България“, която ще обслужва
само предизборната кампания на коалиция ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО;
- вносна бележка от УниКредит Булбанк – клон Бургас, от
12.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
- декларация от Валери Симеонов Симеонов и Красимир
Дончев Каракачанов в уверение на това, че лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл.
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164, ал. 2 от ИК на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и
ВМРО, е Иванка Андреева Чанева;
- списък на 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на
технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината като ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И
ВМРО.
От протокол с вх. № НС-04-02-7 от 19.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –
НФСБ И ВМРО, в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на
разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на
необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО, като броят на
установените коректни записи е 2 951.
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и
Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във
връзка с чл. 140 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение за регистрация на коалиция
партии ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината
е: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Разбира се, колеги и тук видях, че на места има останало
вместо „коалиция” – „коалиция от партии”. Тези неща ще ги отразя,
тъй като те са редакционни грешки при отпечатването.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
Колеги, има ли желаещи за участие в дискусия. Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение
ведно с корекциите, които нанесе колегата Андреев сам.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Метин
Сюлейманов, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От

залата

отсъстват:

Маргарита

Златарева,

Мария

Мусорлиева, Румяна Сидерова, Росица Матева, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Цветомир
Томов.
Решението се приема.
Решението има № 743-НС.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Колеги, във вътрешната мрежа в папката от днешното
заседание е качено едно съобщение – така се нарича.
Ако си спомняте, в началото взехме решение за това, че утре
в 11,30 ч. ще проверим офертите, които са постъпили. Но съгласно
закона трябва да пуснем съобщение на сайта, за да бъдат поканени
желаещите и съответно медии.
Съобщението е стандартно. Моля да го прочетете.
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„Съгласно протоколно решение от 20.08.2014 г. Комисията за
разглеждане и оценка на офертите, постъпили за възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на
офис-техника за нуждите на Централната избирателна комисия, ще
пристъпи към отварянето на офертите на 21.08.2014 г. от 11,30 ч. в
сградата на ЦИ К на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1,
ет. Междинен, зала 42.
На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично
и на него могат да присъстват участниците във възлагането или
техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и други лица.”
Това е съобщението. Ако сте съгласни с него, можем да го
качим още сега на сайта, защото 11,30 ч. е, така да се каже, след
половин денонощие.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждате проекта
на съобщение.
Моля, гласувайте предложението това съобщение да се качи
на сайта на Централната избирателна комисия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Метин
Сюлейманов, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Маргарита Златарева, Александър
Андреев, Румяна Сидерова, Росица Матева, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Цветомир
Томов.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
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Номерът на проекта с днешна дата е № 689.
Ще ви докладвам проект за регистрация на ПП „Национално
движение за стабилност и възход” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Национално движение за стабилност и възход“, подписано от
Антония Стефанова Първанова – председател и представляващ
партията, заведено под № 8 на 19 август 2014 г. в регистъра на
партиите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени всички документи, а именно:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 06.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-10 състав, по ф.д.
№ 3631/2002 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-558 от 12.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013
г.;
5. удостоверение изх. № 2700 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК“
ЕАД, Регионален център София-Запад, Финансов център „Калоян“,
за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания;
6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от „Банка ДСК“
ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на
2500 лева;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
3576 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
8. информация за лицето, което ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с
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предизборната кампания – Мария Кирилова Николова, главен
счетоводител ПП „НДСВ“.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: НДСВ.
От протокол с вх. № НС-04-03-14 от 20.08.2014 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национално
движение за стабилност и възход“ в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява
спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс
за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията на политическа партия „Национално движение за
стабилност и възход“.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „Национално движение за стабилност и възход“
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014
г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира политическа партия „Национално движение
за стабилност и възход“ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Грозева.
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Колеги, има ли желаещи за участие в дискусията? Няма.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков.
Иванка Грозева, Метин Сюлейманов, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Цветомир Томов.
Решението се приема.
Решението има № 744-НС.
Заповядайте, колега Ивков, да докладвате.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, проектът е № 690 във вътрешната
поща и е относно регистрация на коалиция „Реформаторски блок” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“, подписано от Стамен Стаменов Янев – упълномощен от
Божидар

Цецов

Лукарски,

Радан

Миленов Кънев,

Меглена

Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков
Ненчев и проф. Тодор Александров Танев – представляващи
коалицията, заведено под № 5 на 19 август 2014 г. в регистъра на
коалициите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми съгласно
закона реквизити, а именно:
- предизборно коалиционно споразумение за образуване на
коалицията „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от 19.08.2014 г. и участие
на коалицията в изборите за народни представители на 05.10.2014г,
подписано от представляващите партия „Български земеделски
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народен съюз“ (БЗНС), партия „Движение България на гражданите“
(ДБГ), партия „Демократи за силна България“ (ДСБ); партия
„Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД) и партия „Съюз на
демократичните сили“ (СДС);
С

коалиционното

споразумение

са

определени

представляващите коалицията лица, както и партията, която
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията – „Демократи за силна България“.
- удостоверение за актуално състояние на ПП „Български
земеделски народен съюз“, издадено на 06.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ9 с-в, по ф.д. № 2274/1990;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение
България на гражданите“, издадено на 07.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-3
с-в, по ф.д. № 492/2012;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „Демократи за
силна България“, издадено на 12.08.2014 г. от на СГС, ТО, VІ-16 с-в,
по ф.д. № 6019/2004;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „Народна
партия свобода и достойнство“, издадено на 13.08.2014 г. от на СГС,
ТО, VІ-17 с-в, по ф.д. № 875/2012;
- удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на
демократичните сили“, издадено на 08.08.2014 г. от на СГС, ТО, VІ7 с-в, по ф.д. № 1661/1997;
- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-531 от
08.08.2014 г., на ПП „Български земеделски народен съюз“ за
внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-569 от
12.08.2014 г., на ПП „Движение България на гражданите“ за внесени
финансови отчети за 2012 и 2013 г.;
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- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-589 от
15.08.2014 г., на ПП „Демократи за силна България“ за внесени
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-530 от
08.08.2014 г., на ПП „Народна партия свобода и достойнство“ за
внесен финансов отчет за 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-585 от
14.08.2014 г., на ПП „Съюз на демократичните сили“ за внесени
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- образци от печатите на партиите – 5 бр.;
- образци от подписите на представляващите партиите – 5 бр.;
- образец от подписа на Тодор Александров Танев като
представляващ Граждански съвет на КП „РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“;
- банково удостоверение от „Алианц България Холдинг“ за
банкова сметка с изх. № 122-0677 от 15 август 2014 г., на името на
партия „Демократи за силна България“, която ще обслужва само
предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“;
- вносна бележка от „Алианц банк България“ по чл. 129 от
ИК за внесен безлихвен депозит за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.;
-

пълномощно

от

представляващите

коалиция

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в полза на Стамен Стаменов Янев,
Мария Димитрова Вълканова и Атанас Петров Атанасов;
- списък от 6080 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на
технически носител.
Съгласно

чл.

10

от

Предизборното

коалиционно

споразумение от 19 август 2014 г. лицата Любен Петров и Петър
Москов ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност,

свързани

с

предизборната

кампания,

както

и

73
счетоводната им отчетност. Съгласно чл. 12 от Предизборното
коалиционно споразумение управлението и разпореждането със
средствата по банковата сметка може да се извършва с подписите на
следните три лица Кристина Павлова Мерджанова, Елеонора
Ангелова Тенева и Марио Йорданов Милушев.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината като КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ –
БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.
От протокол, който пристигна преди около половин час, с вх.
№ НС-04-03-15 от 20 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРР за
извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи
регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в ЦИК за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от
Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели,
подкрепящи

регистрацията

на

коалиция

„РЕФОРМАТОРСКИ

БЛОК“.
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и
Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите народни
представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл.
140 от Изборния кодекс ви предлагам да решим да регистрираме
коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината
е: КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ивков.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам само да напомня за кавичките.
Нали

се

разбрахме,

че

при

изписването

в

бюлетината

наименованието на коалицията няма да ги има.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

коментари?
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: И тъй като говорим за наименованието в
бюлетината, абревиатурата „КП” мисля, че също не е част от
наименованието, дори и да са го изписали в заявлението, защото
пише, че и заявеното искане за отпечатване е „КП Реформаторски
блок”.
Споразумението за коалицията всъщност е Реформаторски
блок и т.н. – партиите с посочените абревиатури. „КП” трябва да
отпадне, както в заявеното искане, така и в бюлетината.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук не можах точно да ви разбера. В
заявлението

е

точно

така,

както

сме

го

описали

и

в

обстоятелствената част на решението.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Става въпрос за диспозитива,
втория абзац.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В такъв случай трябва да направим отказ
да бъде изписано „КП”. Да бъде изписано само „Реформаторски
блок”, защото те са заявили изрично, че искат наименованието на
коалицията

за

отпечатване

в

бюлетината

да

е

„КП

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” и аз не мисля, че ние имаме основания
да откажем това.
Вие предлагате в самия диспозитив да отпадне „КП”. На
какво основание?
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това ще бъде в бюлетината –
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.
Става въпрос само за бюлетината.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Въпросът е чисто формално дали трябва
да правим отказ, след като така ни е заявено и как ще възприемем, а
не дали ще го има или няма да го има. Защото ние реално изменяме
волята им, която са заявили по този начин. Все пак да видя
заявлението. Но там е написано, че наименованието за отпечатване
върху бюлетината е точно така, както аз съм го изписал. Затова не
съм си позволил да го изменям.
Да направим така, каквато е практиката на Централната
избирателна комисия до момента, а именно РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК без кавички, и нататък след тирето БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД,
СДС.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

предложения, мнения? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Цветомир Томов.
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков.
Иванка Грозева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Севинч Солакова Александър Андреев,
Румяна Сидерова, Росица Матева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 745-НС.
Колеги, на миналите избори не го направихме, но сега го
правим. Бих искала да ви съобщя, че в 18,00 ч. вратата е затворена.
Приети са всички заявления за регистрация. Не е имало чакащи
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колеги. Долу са били колегите Мария Бойкинова и колегата Румяна
Сидерова, както и колегата Андреев и колегата Ганчева.
Съвсем

скоро,

след

малко

ще

имаме

актуализирана

информация във вътрешната мрежа за актуалния брой партии и
коалиции, които са подали заявления за регистрация.
Отвъд това, колеги, днес няма да пристигат повече
извършени проверки на списъците от ГД „ГРАО” – имам това като
информация – така че с последните получени оттук насетне вече ще
пишем друг тип решения.
Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря.
Колеги, с № 692 във вътрешната мрежа е качен проект за
регистрация на Българска комунистическа партия преди проверката
на ГД „ГРАО”, която също преди около половин час дойде. Оказа се
обаче, че не са събрани необходимите гласове.
РОСИЦА МАТЕВА: След като са изпълнили указанията в
срок, това условие е налице. Изчакайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: При това положение ще изготвим
решение или за отказ за регистрация в зависимост от това дали е
спазен срокът, или за регистрация при незавършила процедура. Така
че сега няма да го докладвам в този му вид, в който го виждате във
вътрешната мрежа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ивков.
Колеги, има ли други доклади?
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, много ви моля,
качени са текстовете – „Текст – клип”, които няма да ги слагаме в
устата на тези, които кандидатстват, а просто да ги погледнете,
дадени са само примерни текстове и да посочим рамката, в която
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предлагащите аудиовизиулно произведение да се съсредоточат
какво художествено изпълнение да ни предложат.
Моля ви да имате предвид, че няма да слагаме точни думи, а
само рамката, която те да заложат в сториборда. Моля ви да вървим
по последователност – по позиция № 1.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Златарева.
МАРГАРИТА

ЗЛАТАРЕВА:

Колеги,

сега

гледаме

избирателни списъци, активно избирателно право, избирателни
секции - позиция

№ 1 на предложените текстове. Чух един от

нашите членове, че няма възражения по първата позиция. Дайте и
другите да я прочетат и да вървим нататък.
Крайният срок за подаване на заявленията до 20 септември ли
е?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гледахме в хронограмата и там е
така. Нека да проверим още веднъж, защото това е много важно.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, 20 септември е срокът.
Госпожа Цанева иска

думата по втората

позиция.

Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Колеги, по втората позиция аз искам така да бъде текстът и
обръщението, за да могат да го разберат хората с увреждания по
отношение на създаване на подвижна избирателна секция. Водя се
от практиката. В изборите за Европейския парламент имах няколко
обаждания. Хората не знаят, че трябва да има поне десет подадени
заявления, за да се създаде подвижна избирателна секция.
Просто да се акцентира на това: подайте заявление, защото,
ако няма подадени десет, няма да има избирателна секция. В цял
Добрич нямаше нито една избирателна секция.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дайте да видим до кога е срокът за
тези десет подадени заявления.
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Това е много добра бележка за допълване.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колегата Цанева има
думата. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако разрешите, имам бележка и по позиция
№ 3.Аз мисля, че ще бъде по-добре, ако в позиция № 3 обръщението
бъде директно към ученици и студенти.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това не е готовият
вариант. Това е рамката.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, това е рамката, но пак да бъде насочено
към тях. Аз разбирам, че е рамката, но все пак и рамката може да
насочва.
Също в тази позиция № 3, ако има възможност, защото
всичко е въпрос на време, някак си да се разбира, че декларацията,
която попълват, ще се намира в секцията. Защото понякога младите
хора това ги отблъсква, когато знаят, че някакви допълнителни
декларации и други неща да попълват.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще допишем, че „…декларацията
за гласуване на друго място ще получите в секцията, в която
гласувате.”
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ние сега проверяваме
дали е вярно като съдържание това, което е записано. Това
проверяваме. След това ще бъде даден този текст за обработка.
Колеги, продължаваме с другите позиции за ученици и
студенти от позиция № 3.
Има ли някой някаква забележка за учениците и студентите
от позиция № 3?
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, сега получавам бележките
от госпожа Камелия Нейкова. Тя много работи по тези материали.
Затова ви моля да изчакаме малко.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, отлагаме тази
точка, за да може поправките, които е дала колежката Камелия
Нейкова, да се нанесат в общия текст. Иначе не можем да
сравняваме.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, вижте каква е идеята
тук на сториборда. Тук сега, като се нанесат поправките, предлагам
да не се хващаме точно за думичките, защото това ще бъде само
ориентировъчния материал, за да могат хората да си предложат
визията и да могат да направят тези картинки, които ще бъдат в
някаква последователност и просто хората да знаят как ще върви
идеята на застопорените картинки.
Предложението ми е само да се нанесат всички поправки, да
изчистим идеите, а именно впоследствие, когато вече се избере найдобрата идея от офертите, вече работната група ще започне да
редактира с всичките му съображения – кой каквото счита за добре.
Мисълта ми е сега да не губим време, да се нанесат всички
поправки, да го видим горе-долу какво представлява, а не да се
хващаме и да коментираме сега дума по дума.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, възприема се
предложението на господин Чаушев. Докладчикът ще отиде и ще
нанесе поправките.
Има ли готов друг доклад? Няма.
Давам 20 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

в

залата

присъстват 12 члена на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
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Заповядайте, колега Сидерова, да докладвате.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, определеното от
нас време за подаване на документи за регистрация на партии и
коалиции за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г. – 18,00 ч. – изтече. До този момент, доколкото
разбрах, докато бяхме долу дежурни, са регистрирани партиите, на
които са се върнали проверките на подписките от ГД „ГРАО”
Предлагам да започнем регистрацията на партии и коалиции,
проверката на чиито подписки не се е върнала, при условията на
незавършила проверка, така, както сме правили досега.
Позволете ми да започна от коалиция „БСП – лява България”.
Това е проект № 703, който е качен във вътрешната мрежа.
Постъпило е заявление от коалиция „БСП лява България“,
подписано от представляващия Михаил Райков Миков, заведено под
№ 6 на 20 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
- решение от 19.08.2014 г. за образуване на коалиция „БСП
лява България“, подписано от представляващите 13 партии, а
именно: „Българска социалистическа партия“, представлявана от
Михаил Миков, партия „Партия Български социалдемократи“,
представлявана от Георги Анастасов, партия „Движение за социален
хуманизъм“, представлявана от Александър Радославов; партия
„Европейска сигурност и интеграция“, представлявана от Тома
Янков Томов, партия „Комунистическа партия на България“,
представлявана от Александър Паунов, партия „Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Панчев,
партия „Нова зора“, представлявана от Минчо Мънчев Минчев,
партия „Политическо движение ЕВРОРОМА“, представлявана от
Цветелин Цанов Кънчев, партия „“Политически клуб „Екогласност“,
представлявана от Емил Георгиев; партия „Партия на българските

81
комунисти“, представлявана от Васил Коларов; партия „Обединена
социалдемокрация“, представлявана от Йордан Гергов, партия
„Политическо движение „Социалдемократи“, представлявана от
Елена Нонева и партия „Съюз на комунистите в България“,
представлявана от Павел Иванов.
- удостоверение за актуално състояние на партия „Българска
социалистическа партия“ от 20.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по
ф.д. № 1969/1990 г.;
- удостоверение за актуално състояние на партия „Партия
Български социалдемократи“ от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по
ф.д. № 11104/2002 г.;
- удостоверение за актуално състояние на партия „Движение
за социален хуманизъм“ от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д.
№ 5006/2003 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„Европейска сигурност и интеграция“ от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-4
състав, по ф.д. № 3595/2001 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„Комунистическа партия на България“ от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-8
състав, по ф.д. № 902/1997 г.;
- удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски
съюз „Александър Стамболийски“ от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-12
състав, по ф.д. № 7371/1993 г.;
- удостоверение за актуално състояние на партия „Нова зора“
от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„Политическо движение ЕВРОРОМА“ от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-7
състав, по ф.д. № 135/2001 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ от 11.08.2014 г.
от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;
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- удостоверение за актуално състояние на партия „Партия на
българските комунисти“ от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д.
№ 4526/1999 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„Политически клуб „ЕКОГЛАСНОСТ“ от 14.08.2014 г. от СГС, VІ-8
състав, по ф.д. № 2471/1990 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ от 14.08.2014 г. от СГС,
VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.;
- удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ НА
КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ от 18.08.2014 г. от СГС, VІ-8
състав, по ф.д. № 13675/1995 г.;
- образец от подписа на представляващия коалицията;
- образци от подписите на представляващите партиите – 13
бр.;
- образци от печатите на партиите – 13 бр.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-583 от
14.08.2014 г. за внесени от партия „Българска социалистическа
партия“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-568 от
12.08.2014

г.

за

внесени

от

партия

„Партия

Български

социалдемократи“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-534 от
08.08.2014 г. за внесени от партия „Движение за социален
хуманизъм“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-537 от
08.08.2014 г. за внесени от партия „Европейска сигурност и
интеграция“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-561 от
12.08.2014 г. за внесени от партия „Комунистическа партия на
България“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
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- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-565 от
12.08.2014 г. за внесени от партия „Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-559 от
12.08.2014 г. за внесени от партия „Нова зора“ финансови отчети за
2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-536 от
08.08.2014 г. за внесени от партия „Политическо движение
ЕВРОРОМА“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-580 от
13.08.2014 г. за внесени от партия „Политическо движение
„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-550 от
11.08.2014 г. за внесени от партия „Партия на българските
комунисти“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-586 от
14.08.2014

г.

за

внесени

от

партия

„Политически

клуб

„ЕКОГЛАСНОСТ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-588 от
15.08.2014

г.

за

внесени

от

партия

„ОБЕДИНЕНА

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013
г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-593 от
19.08.2014 г. за внесени от партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- банково удостоверение с изх. № 1148 от 13.08.2014 г. от
„Юробанк България“ АД за открита банкова сметка на „Българска
социалистическа партия“, която ще обслужва само предизборната
кампания на коалиция „БСП лява България“;
Налице е и такова решение в решението за образуване на
коалицията, че Българската социалистическа партия отговаря за
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приходите, разходите и счетоводната отчетност за средствата, които
ще се изразходват в предизборната кампания.
- платежно нареждане от 13.08.2014 г. от „Юробанк
България“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България;
- информация за партията и за лицето, което отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БСП
лява България“ във връзка с предизборната кампания – Михаил
Райков Миков – председател, който допълнително е упълномощил и
други лица;
- списък от 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в
структуриран вид на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината като „БСП лява България“.
Списъкът с избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, е предаден с приемо-предавателен протокол от
20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на коалицията се извършва
в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и
Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. относно коалиция „БСП лява
България“.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
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Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА коалиция „БСП лява България“ за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината
е: БСП лява България.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
В залата се е стигнало до единно разбиране, че за
наименованията, които ще се отпечатват в бюлетината, трябва да
бъдат магнати кавичките. Затова във втория абзац на диспозитива
махам кавичките пред и зад „БСП – лява България”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Колеги, имате думата.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам една обща бележка, защото
сигурно ще има и други такива случаи.
Не е ли по-редно в случаите, когато не е извършена
проверката от ГД „ГРАО” и регистрацията се извършва в условията
на неприключила процедура, освен чл. 142, ал. 4 да се добави и ал. 5
на този член?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, не съм докладвала ал. 5, но в
ал. 5 пише: „Когато след изтичане на срока се установи, че в
подписката няма достатъчно подписи, се анулира регистрацията на
партията.”
Лично аз считам, че ал. 5 не е нужна тук. Тази регистрация не
е при условията на ал. 5. Ако няма достатъчно, тоест 2 500 подписа в
подкрепа на която и да е партия или коалиция, ще постановим
решение за анулиране на извършената от нас по-рано регистрация.
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Затова аз лично считам, че ал. 5 няма място в решенията за
регистрация. Тя ще се появи като основание на решенията за
анулиране на регистрация, която е направена при условията на
незавършена проверка.
Това е моето становище.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз поставям въпроса не във връзка с
тази регистрация, а по принцип. Ако позволите, искам да кажа
следното.
Неприключилата процедура според мен се изразява именно в
това, че хипотезата, изразена в ал. 5, може да стане действителност
при положение, че проверката завърши с резултат, показващ, че не е
изпълнила условието на ал. 5.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

И

когато

стане

факт

тази

действителност, тогава ще се позовем на ал. 5.
Това е бъдещо предполагаемо несигурно събитие. Когато
настъпи правният факт – липса на 2 500 подписа – тогава ще
постановим решението за анулиране на регистрация.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Спорът е донякъде формален, но
според мен неприключената процедура се изразява именно във
възможността да се наложи да се приложи чл. 142, ал. 5 от Изборния
кодекс, а не нещо друго. Ал. 4 по никакъв начин не се отнася към
ситуация, която би могла да възникна в резултат на отрицателен
изход от проверката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други становища
има ли? Не виждам.
Колеги, постъпи предложение в основанията в изречението:
„Към момента на постановяване на решението не е получен резултат
от проверката, поради което регистрацията на коалицията се
извършва в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4
от ИК…..” да се добави „ и ал. 5.
Колеги, моля, гласувайте това предложение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 1 (Цветомир Томов);
против – 15 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев. Емануил Христов,
Ерхан Чаушев,. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев и Таня Цанева) .
От залата отсъстват: Александър Андреев, Ивайло Ивков,
Камелия Нейкова, Георги Баханов.
Предложението не се приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев,. Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен
Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Александър Андреев, Ивайло Ивков,
Камелия Нейкова, Георги Баханов.
Решението се приема.
Решението има № 746-НС.
Моля да продължите със следващия доклад, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да приключим с коалициите, защото
има само още една коалиция в нашите регистри. Тази коалиция е
„Левицата и Зелена партия”. Проектът на решение е № 707. Оказва
се, че не е качен в мрежата. Ще го докладвам, когато се качи в
мрежата.
Следващият проект на решение е за „Обединена България”.
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Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ), подписано от Илиана Райчева
Сиракова в качеството й на председател и представляващ партията,
заведено под № 15 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 13.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-4 състав, по ф.д. №
660/2013 г.;
2. удостоверение № 48-00-578 от 13.08.2014 г. на Сметната
палата в уверение на това, че ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ)
няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012
и 2013 г.;
3. удостоверение изх. № 161-25 от 14.08.2014 г. на Първа
инвестиционна банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания;
4. платежно нареждане от Райфайзенбанк от 19.08.2014 г. за
внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на
2500 лева;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3880 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
8.

уведомление,

подписано

от

председателя

на

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ) за
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания –
Николай Николаев Величков – главен секретар на партията;
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРИЯ“ (ОБ).
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в
условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ) за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135,
ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“
(ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
докледчик.
Колеги, имате думата.
Заповядайте, колега Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Да уточним, за да не стане грешка.
Заявеното искане за отпечатване Политическа партия Обединена
България (ОБ). Ние казваме, че в бюлетината тя ще бъде ПП
Обединена България (ОБ).
Между двете изписвания трябва да има идентичност според
мен – което и да е вярно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, законът дава право на
политическите формации да си заявят това, което ще се отпечатва в
бюлетината.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Става въпрос, че в единия случай е
изписано с думи „Политическа партия”, а в другия случай е записано
„ПП”. Това да се уеднакви предлага колегата Цачев.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, разбрах. Като съм казала, че не
може, значи на може. Значи ще си бъде така, както са го заявили.
В диспозитива, колеги, ще бъде: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ –
с думи. Това е за изписване в бюлетината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Колеги, не виждам други коментари.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение,
допълнен в зала.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,

Севинч

Солакова,

Цветомир

Томов,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев,. Иванка Грозева,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,

Метин

Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня
Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Георги Баханов.
Решението се приема.
Решението има № 747-НС.
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Заповядайте, колега Сидерова, за следващия доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, връщаме се на проект № 707,
който е за коалиция „Левицата и Зелена партия”
Постъпило е заявление от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА
ПАРТИЯ“, представлявана от Александър Панайотов Каракачанов,
чрез Боян Борисов Киров, заведено под № 7 на 20 август 2014 г. в
регистъра на коалициите за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
- решение от 06.08.2014 г. за образуване на коалиция
„ЛЕВИЦАТА

И

ЗЕЛЕНА

представляващите

ПП

Каракачанов

ПП

и

ПАРТИЯ“,

„ЗЕЛЕНА

подписано

ПАРТИЯ“

„БЪЛГАРСКА

от

Александър

ЛЕВИЦА“

Марина

Драгомирецкая;
- удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕНА
ПАРТИЯ“ от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д.
№ 575/1990 г.;
-

удостоверение

за

актуално

състояние

на

партия

„БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по
ф.д. № 252/2009 г.;
- образец от подписите на представляващите коалицията;
- образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-557 от
12.08.2014 г. за внесени от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ финансови
отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-553 от
13.08.2014 г. за внесени от партия ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- банково удостоверение с изх. № 1148 от 13.08.2014 г. от
СИБАНК ЕАД за открита банкова сметка на ПП „ЗЕЛЕНА
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ПАРТИЯ“, която ще обслужва само предизборната кампания на
коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“;
Има и такова решение в решението за образуване на
коалицията.
- платежно нареждане от 13.08.2014 г. от Българска народна
банка за внесен безлихвен депозит от 2 500 лв. по чл. 129 от ИК за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;
- информация за партията и за лицето, което отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция
„ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ във връзка с предизборната
кампания – Петко Маринов Джуджев – член на ръководството на ПП
„ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ;
- списък от 4180 избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в
структуриран вид на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината като „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
Списъкът е предаден с приемо-предавателен протокол от 20
август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на коалицията е в условията
на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и
Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. коалиция „ЛЕВИЦАТА И
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
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Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината
е: ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И в по-горния абзац неприключилата
процедура е по чл. 142, ал. 4, а не по чл. 135
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В третото тира отзад напред на стр. 2
всъщност първият абзац – платежното нареждане.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, платежното нареждане за внесен
депозит касае изборите за народни представители.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други
желаещи за участие в разискванията.
Моля, гласувайте така предложения и изменен и допълнен в
зала проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
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От залата отсъстват: Камелия Нейкова, Георги Баханов,
Йорданка Ганчева.
Решението се приема.
Решението има № 748-НС.
Заповядайте, колега Сидерова, за следващия Ви доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Всъщност ние приключихме с
коалициите и оттук нататък са само партии.
Следващият проект е под № 704 – „Нова сила”.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
НОВА СИЛА, подписано от Антон Георгиев Сираков в качеството
му на председател и представляващ партията, заведено под № 19 на
20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 08.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д.
№ 754/2009 г.;
2. удостоверение № 48-00-549 от 11.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
3.

вносна

бележка

от

Българска

народна

банка

от

20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК
в размер на 2500 лева;
4. удостоверение от 20.08.2014 г. от Централна кооперативна
банка за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания;
5. образец от подписа на представляващия партията;
6. образец от печата на партията;
7. заявление, подписано от председателя на ПП НОВА СИЛА
за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
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отчетност на партията, свързани с предизборната кампания –
Снежана Стефанова Иванова – член на Централния комитет на
НОВА СИЛА;
8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3703 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: НОВА СИЛА.
Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия НОВА СИЛА за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
НОВА СИЛА.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

има

ли

коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,
Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Мария Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 749-НС.
Имате думата за следващия доклад, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е № 705 – за
регистрация на Политическа партия „Новото време”.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
ПП НОВОТО ВРЕМЕ, подписано от Росица Йовчева КабзеваДикина в качеството й на председател и представляващ партията,
заведено под № 20 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 12.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-2 състав, по ф.д. №
8130/2004 г.;
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2. удостоверение № 48-00-566 от 12.08.2014 г. на Сметната
палата в уверение на това, че ПП НОВОТО ВРЕМЕ за внесени
годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
3. удостоверение изх. № 13605 от 20.08.2014 г. на Юробанк
България АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания;
4. вносна бележка от Юробанк България АД от 20.08.2014 г.
за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на
2500 лева;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3160 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
8. уведомление, подписано от председателя на политическа
партия НОВОТО ВРЕМЕ, за лицата, които ще отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията,
свързани с предизборната кампания – Росица Йовчева КабзеваДикина – председател на партията, Величко Стойчев Клингов –
председател на финансовия комитет и Кирил Александров Петров –
счетоводител;
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП НОВОТО ВРЕМЕ.
Колегата Матева предложи да прегледам във всеки проект в
коя точка е описан списъкът и затова тук да бъде „списъкът по т. 7”.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
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проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на ПП
НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за народни представители
на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия НОВОТО ВРЕМЕ за участие
в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НОВОТО ВРЕМЕ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли мнения,
становища по този проект?
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Мисля, че е редно в заглавието и в т. 8
„Политическа партия” да се изпише с малки букви.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, приемам. Съгласна съм.
Доколкото, докато приемахме долу документите, машинописките са
нанасяли, има и такива пропуски. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля, гласувайте така
предложения и коригиран проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
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Александър Андреев, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова и Георги Баханов.
Решението се приема.
Решението има № 750-НС.
Заповядайте, колега Ивков, за Вашия доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, ще докладвам проект № 692, но
ви моля да гледате № 692-ИИ-1. Това е този, който ви докладвах.
Първият вариант беше за регистрация. Но след проверката от Г Д
„ГРАО” трябваше да напишем ново проекторешение, което е пред
вас във вътрешната мрежа. Това е относно регистрация на
политическа партия „Българска комунистическа партия” за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от
Зонка

Златкова

Спасова

в

качеството

на

председател

и

представляващ партията, заведено под № 9 на 20 август 2014 г. в
регистъра на партиите за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 12.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-7 състав, по ф.д.
№ 2809/1990 г.;
2. удостоверение № 48-00-574 от 13.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
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3. удостоверение изх. № 798 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК“
ЕАД, Регионален център София – Запад, за актуална банкова сметка,
по която ще се обслужва предизборната кампания;
4. уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания – Димитър Ненчов Йорданов.
5. образец от подписа на представляващия партията;
6. образец от печата на партията;
7. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадена от Българска
народна банка, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в
размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3300 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
същият и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител;
Тук отварям една скоба, която я няма в решението и ви
докладвам, че макар и да са заявили 3 300 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията, макар и ние с колегата Матева и другите,
които бяхме долу, да ги видяхме и при извършената проверка на
електронния носител да ни бе потвърдено от служител от
администрацията на ЦИК, че са 3 300, от днешния протокол, който
пристигна от ГД „ГРАО”, се оказва, че са проверили 3 317 лица.
Това е в полза на молителя, не е в негов ущърб, а в негова полза, но
не е ясно към момента откъде идва разминаването. Въпреки това ви
го докладвам.
Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 19 август 2014 г. в 17,01 ч. на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за
проверка. Към момента на постановяване на решението е получен
резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой
подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК. Представен е
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допълнителен списък по т. 8, съдържащ 50 подписа. Същият е
представен и в структуриран електронен вид и е предаден с приемопредавателен протокол от 20 август 2014 г. в 18,10 ч. на ГД „ГРАО“
за проверка.
Към момента на постановяване на решението не е получен
резултатът от допълнителната проверка, поради което ви предлагам
да

направим

регистрацията

на

партията

в

условията

на

неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс,
доколкото днес е последният срок за регистрация на партии и
коалиции.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

КОМУНИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
На стр. 1 долу и в началото горе на следващата не е
стандартният текст, а го промених съгласно действителните
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обстоятелства. Моля да обърнете по-особено внимание на тези
абзаци. Ако съм допуснал някъде неточност, да я коригирам.
Проверих преди малко в заявлението, липсва „ПП” в
наименованието, което са заявили за отпечатване в бюлетината. Така
че правя поправка и наименованието ще бъде

БЪЛГАРСКА

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – ще махна и кавичките, както се
разбрахме в предходните решения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Подписите, които допълнително са
представени, знаем, че са 50 броя. Ако следваме процентната логика
на представени и действителни, твърде вероятно е – дано да не стане
така – но да се наложи да имаме ново решение за заличаване на
регистрацията. 46 подписа не им достигат.
Колеги, тъй като в днешния ден всичко става в последния
момент. Те в последния момент са дошли, за да представят
допълнителен списък. Аз самият изготвих доклада на база на това,
което ми казаха дежурните, а впоследствие, сега, когато го
докладвам, ми дойде справката и затова не съм го добавил, но ще го
добавя с точния брой допълнителни подписи, както предлагате.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения и изменен и допълнен в
зала проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова и Георги Баханов.
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Решението се приема.
Решението има № 751-НС.
Заповядайте, колега Бойкинова, да докладвате.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проект на решение с № 691. Това е проект относно решение за
регистрация на политическа партия „Движение за права и свободи”
за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014
г..
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, подписано от Лютви
Ахмед Местан в качеството на председател и представляващ
партията, заведено под № 10 на 20 август 2014 г. в регистъра на
партиите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 07.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-12 състав, по ф.д.
№ 2574/1990 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. платежно нареждане от 18.08.2014 г., издадено от
Търговска банка ДЕМИР АД, за внесен безлихвен депозит по
чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
5. удостоверение № 48-00-582 от 14.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
6. удостоверение изх. № РИД-001-645 от 19.08.2014 г. на
Търговска банка ДЕМИР АД, ФЦ – София, за актуална банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
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7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 10012 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
същият е и в структуриран електронен вид, представен на
технически носител;
8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания – Мустафа Сали Карадайъ – секретар на
ЦОБ на ПП „ДПС“.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ДПС–Движение за права и свободи.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ДПС – Движение за права и свободи.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, не виждам желаещи за участие в разисквания.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова, Георги Баханов и
Йорданка Ганчева.
Решението се приема.
Решението има № 752-НС.
Моля да продължите доклада си, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, следващият проект е № 701,
качен е във вътрешната мрежа и е относно регистрация на
политическа партия „Партия на зелените” за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация на ПП „Партия на
зелените”, подписана от Валентин Симеонов Симов в качеството му
на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 20
август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
- удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 07.08.2014 г.;
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- удостоверение от 08.08.2014 г. на Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
- вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014 г.
за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т.1 в размер на 2 500
лв.;
- образец от подписа на представляващия партията;
- образец от печата на партията;
- списък, съдържащ три имена, ЕГН, саморъчен подпис на
заявени 3 512 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на
хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител;
- заповед № 5, подписана от председателя на ПП „Партия на
зелените”, в която са определени лицата, които ще отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, а
именно Валентин Симеонов Симов за приходите и разходите и
Андриана Сапунджиева – за счетоводната отчетност.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината като Партия на зелените.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на ГД „ГРАО” в МРР за проверка. Към момента
на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133, чл. 129, ал. 1, т. 1 от И К и
Решение № 654-НС от 07.08.2014 г. на ЦИК за регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия
„Партия

на

зелените“

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
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1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира политическа партия „Партия на зелените“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Партия на зелените.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова, Цветомир Томов,
Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Ивайло
Ивков.
Решението се приема.
Решението има № 753-НС.
Моля, колега Бойкинова, продължете с доклада си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е № 700 и е
относно регистрация на политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НОВА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Ивайло Петров Симеонов в
качеството му на председател и представляващ партията, заведено
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под № 16 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 14.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-13 състав, по ф.д. №
352/2014 г.;
2. служебна бележка № 48-00-600 от 20.08.2014 г. на
Сметната палата в уверение на това, че ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“
няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012
и 2013 г.; Партията е регистрирана по фирмено дело № 352/2014 г.
3. удостоверение от 14.08.2014 г. на УниКредит Булбанк АД
за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания;
4. вносна бележка от УниКредит Булбанк АД от 20.08.2014 г.
за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на
2500 лева;
5. образец от подписа на представляващия партията;
6. образец от печата на партията;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3751 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
8. уведомление, подписано от председателя на ПП „НОВА
БЪЛГАРИЯ“ за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната
кампания – Андрея Георгиев Щерев – зам.-председател по
финансовата дейност;
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „Нова България“.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
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административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Нова България.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам
предложения.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева,

Ивайло Ивков. Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,

Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
От залата отсъстват: Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,
Цветомир Томов, Мария Мусорлиева, Георги Баханов.
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Решението се приема.
Решението има № 754-НС.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е № 695 и се
отнася за регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ГЛАС НАРОДЕН”, представлявана от Светослав Емилов Витков в
качеството му на председател и представляващ партията, чрез
пълномощника Златко Кръстев Атанасов, заведено под № 13 на 20
август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 12.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-6 състав, по ф.д.
№ 98/2013 г.;
2. удостоверение № 48-00-572 от 12.08.2014 г. на Сметната
палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.;
3. удостоверение изх. № 1100-693 от 19.08.2014 г. на Банка
ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
6. вносна бележка от Българска народна банка от 19.08.2014
г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер
на 2500 лева;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3853 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
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8. уведомление, подписано от председателя на ПП „Глас
народен“, за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната
кампания – Андрей Първанов Бояджиев – член на ИС на ПП „Глас
Народен“;
9. протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП
„Глас Народен от 07.08.2014 г.;
10. пълномощно от Светослав Емилов Витков в полза на
Андрей Първанов Бояджиев;
11. пълномощно от Светослав Емилов Витков в полза на
Златко Кръстев Атанасов.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП Глас Народен.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН” за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
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Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Глас Народен.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, има ли въпроси
по това проекторешение? Има ли някакви предложения?
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14

(Маргарита

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев.
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,

Ивайло

Ивков. Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Ерхан Чаушев, Цветомир Томов, Мария Мусорлиева, Георги
Баханов.
Решението се приема.
Решението има № 755-НС.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия проект.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е качен във
вътрешната мрежа под № 694 и е относно регистрация на
политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
(СДП) за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” (СДП), представлявана
от Тодор Иличов Барболов в качеството на председател на партията,
чрез пълномощника Йордан Борисов Недев, заведено под № 12 на 20
август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
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Към заявлението са приложени всички изискуеми документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 13.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-1 състав, по ф.д.
№ 10043/1992 г.;
2. образец от подписа на представляващия партията;
3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-577 от 13.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
5. банкова референция изх. № 2441 от 19.08.2014 г. на „Банка
ДСК“ ЕАД, ФЦ „Московска“, за актуална банкова сметка, по която
ще се обслужва предизборната кампания;
6. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадено от Банка ДСК, за
внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500
лева по сметка в БНБ;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3311 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
същият и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител;
8. уведомление за лицето, което ще отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с
предизборната кампания – Любомира Маринова Стойчкова –
секретар на ПП „СДП“;
9. пълномощно от Тодор Иличов Барболов в полза на Йордан
Борисов Недев
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в

бюлетината,

като:

ПОЛИТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (СДП).
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
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момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
(СДП) за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135,
ал. 1 и 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия

да

регистрира

политическа

партия

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” (СДП) за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПОЛИТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ (СДП).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, има ли коментари, предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивайло Ивков. Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица
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Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова,
Цветомир Томов, Йорданка Ганчева, Георги Баханов.
Решението се приема.
Решението има № 756-НС.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е относно
регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“,
подписано от Боян Боянов Станков – Расате, упълномощен от
отговорния секретар на партията Борис Филипов Иванов, заведено
под № 11 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 11.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-8 състав, по ф.д.
№ 2164/1990 г.;
2. удостоверение № 48-00-555 от 12.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
3. удостоверение изх. № 040-Е-В05-108797 от 12.08.2014 г. на
Централна кооперативна банка АД, клон „Възраждане“, за актуална
банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
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6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Алианц Банк
България, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в
размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3482 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
същият и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител;
8. удостоверение от Борис Филипов Иванов – организационен
секретар на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“, че
ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания;
9. препис-извлечение от акт за смърт № 0259 от 24.04.2014 г.
на Богдан Борисов Йоцов;
10. пълномощно от Борис Филипов Иванов в полза на Боян
Боянов Станков – Расате.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, поради което регистрацията на партията е в условията
на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА
ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на
5 октомври 2014 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия

да

регистрира

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Приложен е акт за смърт, тъй като съгласно удостоверението
за актуално състояние партията се представлява от председателя
Богдан Борисов Йоцов, който е починал, и от отговорния секретар
Борис Филипов Иванов.
Така че към момента тя се представлява от секретаря, който е
упълномощил Расате.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, не виждам желаещи за участие в дискусия.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир

Пенев.

Емануил

Христов,

Ерхан

Чаушев,

Мария

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
От залата отсъстват: Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Цветомир Томов, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Ивайло Ивков.
Решението се приема.
Решението има № 757-НС.
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Колега Бойкинова, моля, продължете доклада си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е качен във
вътрешната мрежа под № 697. Това е относно отказ за регистрация
на Политическа партия Българска комунистическа партия за участие
в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
Българска комунистическа партия, подписано от Крум Борисов
Захариев, заведено под № 14 на 20 август 2014 г. в регистъра на
партиите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
- образец от подписа на Крум Борисов Захариев;
- образец от печата на партията;
- удостоверение по ф.д. № 2809/1990 г. от 10.05.2005 г. на
СГС;
- решение по ф.д. № 2809/1990 г. от 23.03.2001 г. на СГС
При приемането на документите и завеждането им в
регистъра на партиите за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна
комисия констатира следните нередовности:
- заявлението за регистрация не отговаря на изискванията на
изборна книга, Приложение № 49-НС;
- липсва удостоверение за актуално правно състояние на
партията, поради което не можем да уточним в какво качество
заявителят господин Захариев е подал това заявление.
- липсва удостоверение от Сметната палата за внесени от
партията финансови отчети;
- липсва удостоверение за актуална банкова сметка;
- липсва уведомление за лицето, което ще отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията;
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- липсва вносна бележка за внесен безлихвен депозит в
размер на 2500 лв.;
- липсва списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на не по-малко от 2 500 избиратели;
- в заявлението не е заявено изрично искане за отпечатване
наименованието на партията в бюлетината.
Централната

избирателна

комисия

в

съответствие

с

изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК е дала подробни указания на
Крум Захариев за отстраняване на констатираните непълноти в срок
до 18,00 ч. на 20 август 2014 г.
В дадения срок в Централната избирателна комисия не са
постъпили изискуемите документи.
Централната избирателна комисия, след като се запозна със
заявлението и приложените към него документи, счита, че в
законовия срок за отстраняване на нередовностите заявителят Крум
Захариев не е изпълнил дадените му указания, поради което не са
налице изискванията на чл. 133 и чл. 134, ал. 1 от ИК и Решение №
654-НС от 7 август 2014 г. за регистрация на политическа партия
Българска комунистическа партия за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а”, чл. 129 и всички тези, които са за регистрация, но във връзка с
чл. 134, ал. 2 и 3, която разпоредба указва, че ако не се отстранят
непълнотите и нередовностите, следва Централната избирателна
комисия да постанови отказ предлагам Централната избирателна
комисия да откаже да регистрира политическа партия БЪЛГАРСКА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., като неоснователно.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това същата партия ли е, която
регистрирахме преди малко?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Партията е същата, но за лицето,
което е подало документите, ние не можем да установим в какво
качество ги е подало, тъй като не подава удостоверение за актуално
правно състояние.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма начин колегите да напишат
едно и също решение, защото имаме редовни документи от
легитимното лице да представлява Българска комунистическа
партия. Току-що беше докладвано решение № 751. Всички
изисквания там са налице.
Аз лично бих предложила, за да няма двусмислие, защото
изведнъж на нашия сайт ще има две решения – едното регистрира
БКП, а другото – отказва да регистрира БКП. Предлагам да
направим малко по-различна редакция. Не знам да ли ще я
възприемете, но ми се струва, че ще е по-ясно, пак ще е отказ,
подобни са мотивите, само ще добавим някои неща.
Първо, аз ви предлагам още в „ОТНОСНО” да пишем: отказ
за регистрация на Българска комунистическа партия по заявлението
на Крум Захариев.
Има две лица, които внасят заявления. Документите не са
различни. По заявлението на Крум Захариев реално няма никакви
документи. Има удостоверение за актуално състояние от 2005 г., има
съдебни спорове между тези две лица. Последното решение на съда
е, че представляващ партията е Зонка Спасова. Това е още от преди
няколко избора – и през 2013, и през 2011 г. тя е легитимният
представляващ по съдебните решения на партията.
Имаме удостовериние за актуално състояние по преписката
на БКП, която е подадена на 19 август 2014 г., имаме удостоверение
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за актуално състояние на тази партия, в което изрично пише, че
представляващ партията е Зонка Спасова.
Апропо, със същото такова удостоверение разполагаше и
господин Крум Захариев. Той обаче не ни го предостави към това,
което той нарече документи. Преписката, ако искате, можете да се
запознаете, няма нито един документ. Има ксерокопия от стари
документи, от предишни години, които са заверени от него, но няма
нито един документ, който е предвиден в Изборния кодекс, за да
може да бъде извършена регистрация и той да бъде наречен
представляващ тази партия.
Затова аз ви предлагам отказът да бъде по заявлението на
Крум Захариев за регистрация на политическа партия, без в
заглавието да пишем наименованието на политическата партия.
Защото ние не отказваме партията, а реално отказваме самото
заявление да приемем за редовно.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз мисля, че в диспозитива в такъв
случай трябва да напишем: отказва да разгледа заявлението, а не
отказва да регистрира.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, но и горе да бъде отказ по
заявлението за регистрация на политическа партия, без да я
наименоваме коя е.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не може да не я наименоваме,
защото заявлението е за точно конкретна партия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, забравили сте, че се докладва
едно искане от същото лице да не регистрираме БКП. Фактически
сега, ако постановим решение, с което изписваме, че отказваме
регистрацията, всъщност ще изпълним неговото искане по друг
начин.
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По никакъв начин според мен – нито в диспозитива, нито в
заявлението – трябва да посочваме коя е партията, защото освен
всичко друго, фактически това заявление не е от тази партия. То е
заявление от някакво лице, което твърди, че подава документи за
тази партия.
Създава се объркване и не може в никакъв случай нито в
диспозитива, нито в „ОТНОСНО” да се посочва коя е партията.
Отделно от това аз искам само да обърна внимание, че в
абзаца, в който сме посочили, че липсва списък, паразитно е останал
изразът „същият и в структуриран вид, представен на технически
носител”.
Според мен трябва да има редакция в смисъл, че липсва
списък на хартиен носител и в структуриран електронен вид на
технически носител. Иначе излиза, че структурираният вид е
представен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Златарева
поиска думата. Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че
текстът на решението трябва да не бъде стандартен, а просто горе да
се пише: подадена е молба от еди кое си лице, което се представя за
представител на партията. Видно от удостоверението за актуално
състояние за регистрация в съда, че той не е представител на
партията и диспозитивът да гласи: оставя без разглеждане искането
за регистрация на партията.
Това са два диспозитива – едното е регистрира, а другото….
Но стандартно не може да бъде: не е представил това, не е
представил онова. Просто заявлението е от лице, което според
удостоверението за регистрация в съда не е представител на тази
партия и не може да бъде разгледано. Няма нужда да казваме какво
представя и какво не представя. Той просто не е представител на
тази партия и няма правомощието да иска това.

123
Това е моето мнение.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Даже аз си мисля, че може в
мотивите, тъй като вече е факт регистрацията по другото заявление,
когато аз изготвях проекта, не беше факт тази регистрация, дори
може с едно изречение да напишем, че тя вече е регистрирана и има
решение, при което вече липсва правен интерес.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Щях да кажа, че за регистрацията на
партията е прието решение еди кое си по подадено заявление от еди
кое си лице.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз мисля, че наистина можем
да се обединим около предложението на госпожа Златарева, като не
изброяваме какво не е представил, а само във връзка с това, че на
Централната избирателна комисия й е известно предходно подадено
заявление – не знам дали е предходно – но, така или иначе, има
подадено заявление, въз основа на което вече е взето решение за
регистрацията. От приложените документи е видно, че това лице не
е представител и на това основание да му оставим искането без
разглеждане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тези неща сме ги написали, защото в
регистъра ние сме дали указания, тъй като той не е представил
удостоверение за актуално състояние, все пак ние не можем да
правим категоричен извод. А към онзи момент, когато ние сме
приемали

документите,

нямаше

регистрация

на

Българската

комунистическа партия. Ние можеше и да откажем на друго
основание. Тогава той би имал правен интерес чисто хипотетично.
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Така че, ако ми дадете възможност, аз ще коригирам проекта
спрямо всичко, което чух от вас и пак ще ви го предложа за
обсъждане и гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова. Коригирайте го, за да разгледаме вече новия проект.
Заповядайте, колега Сидерова, да докладвате вашия проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да ви докладвамдве изрядни
партии, които останаха. След почивката ще докладвам проект №
706, където пак има една особена ситуация.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЗЕЛЕНИТЕ”,

подписано

от

Андрей

Николаев

Ковачев

съпредседател, Деница Петрова Петрова-Йоцова – съпредседател и
Петко Костадинов Ковачев – съпредседател, чрез Борислав
Димитров Сандов - заведено под № 22 на 20 август 2014 г. в
регистъра на партиите за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Към

заявлението

са

приложени

всички

необходими

документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.08.2014 г. от СГС – ФО, VI-3 състав, по ф.д.
№ 622/2008 г.;
2. образец от подписите на съпредседателите на партията;
3. образец от печата на партията;
4. удостоверение № 48-00-579 от 13.08.2014 г. на Сметната
палата в уверение на това, че политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за
внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. съгласно Закона за
политическите партии;
5. удостоверение изх. № 8823 от 11.08.2014 г. на Прокредит
банк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания;
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6. платежно нареждане от 19.08.2014 г., издадено от
Прокредит банк (България) ЕАД, за внесен безлихвен депозит по чл.
129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
3487 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител;
8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания – Петко Димитров Цветков, ковчежник на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в
условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135,
ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение да регистрира политическа партия
„ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
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Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте
така предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев и Таня
Цанева); против – няма.
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова,.
Решението се приема.
Решението има № 758-НС.
Заповядайте, колега Сидерова, да докладвате следващия
проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е качен във
вътрешната мрежа под № 711.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“, подадено от
Тодор Стоянов Жеков в качеството му на председател и
представляващ партията, заведено под № 21 на 20 август 2014 г. в
регистъра на партиите за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени необходимите документи:
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1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 11.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д.
№ 3078/1990 г.;
2. удостоверение № 48-00-556 от 18.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и
2013 г.;
3. образец от подписа на представляващия партията;
4. образец от печата на партията;
5.

вносна

бележка

от

Българска

народна

банка

от

20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК
в размер на 2500 лева;
6. декларация от Тодор Стоянов Жеков – председател на ПП
„Българска

работническо-селска

партия“,

че

предизборната

кампания ще се обслужва от Банка Пиреос България АД;
7. рамков договор от 20.08.2014 за платежни услуги,
откриване и водене на платежна сметка, издаден от Банка Пиреос
България АД;
8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
3414 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен
и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
9. информация за лицето, което ще отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с
предизборната кампания – Марияна Благоева Петрова – касиер;
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА
ПАРТИЯ/БРСП.
Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол
от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към
момента на постановяване на решението не е получен резултатът от
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проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в
условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на
партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал.
1 и ал. 3 от Изборния кодекс ви предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение, с което да регистрираме политическа
партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ/БРСП.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли желаещи
за изказвания?
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, по чл. 133, т. 7 трябва да бъде
представено удостоверение за актуална банкова сметка, която ще
обслужва предизборната кампания. По т. 6 и 7 така, както е
записано, колегите, които са приемали документите, предполагам са
обърнали внимание. Имам опасение и просто обръщам внимание
дали декларацията на лицето, че кампанията ще се обслужва от
Банка Пиреос, а това е декларация от представляващия, в никакъв
случай не е удостоверение, и един рамков договор за платежни
услуги – дали това замества обслужването на предизборната
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кампания по точно определена сметка, дадено в удостоверение от
банката.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Банката е издала само рамковия
договор и е отказала да издаде удостоверение, тъй като тя не може
да удостовери, че по тази сметка ще се обслужва кампанията.
Поради това накарахме лицето да напише декларация и да ни
представи копие от договора. Сметката е открита днес. Така
преценихме с колегата Бойкинова.
Имали сме и други случаи в други предизборни кампании,
особено в общинските избори. Там ще видите, че в общинските
избори това ще бъде масово явление, за съжаление. Имаше случаи и
в изборите за Европейския парламент.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други желаещи
за изказвания? Не виждам.
Колеги, моля, гласувайте така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева);

против – 1

(Румен Цачев).
От залата отсъстват: Маргарита Златарева, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова.
Решението се приема.
Решението има № 759-НС.
Колеги, давам 20 минути почивка.
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(След почивката)
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

в

залата

присъстват 16 члена на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум
Продължаваме днешното заседание.
Заповядайте, колега Сидерова
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в регистъра на
партиите по партидата на коалиция от партии „България без
цензура” беше представено с днешна дата заявление за промени в
състава на коалицията, с включване на две нови партии.
Към заявлението е представено допълнително споразумение,
както и протокол-решение на Председателския съвет на коалиция
„България без цензура” за включването на двете нови партии в
състава на коалицията, удостоверение за актуално състояние – това
са партия „Партията на българските жени” и ПП „Съюз на
свободните демократи”; удостоверения за актуалното състояние на
двете партии, удостоверения от Сметната палата за внесени
финансови отчети за последните три години за двете партии,
образци от подписите на представляващите и за двете партии и
образци от печатите на двете партии.
Аз ви предлагам наше решение, което сте гласували малко
по-рано през деня с № 741, да допълним с описанието. Аз съм го
допълнила и ви е качен проект с № 678-1, като към това решение
има допълнение какво е внесено със заявлението. Внесените
документи са описани – тези, които току-що ви цитирах – и да
приемем решение, в което в състава на коалиция от партии
„България без цензура” ще фигурират и тези две партии, включени в
нашето решение, за да е пълно решението, а не утре да си играем с
допълване на нови решения. Така и така, това решение още не е
изведено. Затова ви предлагам да приемем цялостното решение.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Представляващите на коалицията
същите ли остават?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Представляващите на коалицията
остават същите. Няма промяна в представителството на коалицията,
нито в другите изисквания, свързани с чл. 164 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Колеги, откривам дискусията. Има ли коментари, мнения?
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз считам, че ние имаме решение за
регистрация на коалицията, има си номер, прието е. Има хипотеза,
при която при промени в коалицията какво се прави. По същество
това не е допълнение на решението, а това си е ново решение, с
което се извършват промени в коалицията и то си върви към
предходното решение.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други

становища?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Доколкото виждам от новия
текст, в него пише, че е подписано споразумение между коалицията
и двете нови партии.
Въпросът ми е в следното. Това достатъчно ли е, за да
приемем, че коалицията се е разширила, след като нямаме
споразумение между всички участващи в коалицията партии, още
повече, че една от партиите не е представена в ръководството на
коалицията.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нали има представляващи коалицията?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест, доколкото виждам, това е
въпросът ми, колеги към всички, просто не се чувствам достатъчно
уверен в мнението си, доколко е коректно да се иска само
споразумение между ръководството на коалицията и две нови
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партии, а не между всички участващи в разширената коалиция
партии.
Да допълня изказването си, ако позволите. Коалиционно
споразумение по принцип се подписва между участващи в
коалицията партии. Разширяването на една коалиция означава
разширяването на партньорите в едно коалиционно споразумение.
Създадена е коалиция на база на коалиционно споразумение между
четири или пет партии, струва ми се, беше, след което се представя
документация, съгласно която разширението става, без да е налице
ново коалиционно споразумение, включващо новите две партии, а
само споразумение между така съставената коалиция и тези две
партии.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други желаещи
да се включат в дискусията?
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз подкрепям становището на колегата
Румен Цачев, доколкото ние имаме решение за регистрация.
Следващият ход е да разгледаме новото заявление по реда на чл.
144, а именно промени в състава на коалицията, още повече, че
оттам следват и други правни последици в случай, че една или
повече партии напуснат коалицията, какъвто не е случаят.
Но също така не видях в новия проект дали се изменя
наименованието на коалицията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, остава си „България без цензура”.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, „България без цензура”, но има и
изброяване на участващите в нея партии. Сега няма ли?
Тоест, аз считам, че ние трябва да разгледаме ново заявление
с документите на новите партии по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК – дали са
налице и да вземем евентуално решение в случай, че са изрядни
документите за промяна в коалицията.

133
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ивков.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз смятам, че повдигнатия от
господин Томов въпрос е наистина много важен и съществен и
трябва добре да преценим, ако това създава някакъв правен проблем,
дали не следва да дадем някакви указания на коалиция „България
без цензура”, които да изпълнят, защото наистина коалицията по
смисъла на § 1, т. 9 е предизборно споразумение на политически
партии.
На мен ми се струва, че е резонно да не е възможно да се
присъединят партии и това споразумение да е сключено само с
коалицията, от една страна, чрез нейните представляващи и
партиите.
Трябва по някакъв начин да е ясно, че всички партии в
коалицията са взели съответното решение, че коалицията се
разширява с още два политически субекта.
Така ми се струва на мен също.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз с оглед на станалия дебат
оттеглям предложението, тъй като въпросът изисква по-голяма
сериозност и коментар. Нека си остане първото решение, както е
прието – мисля, че това беше Решение № 741-НС.
Колеги, оттеглям проекта с оглед станалия дебат.
Нека тогава преминем към следващия проект за решение.
Следващият проект за решение е № 706.
Колеги, постъпило е заявление за регистрация от политическа
партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Божидар Николов
Томалев в качеството му на председател и представляващ партията,
заведено под № 18 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за
участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени:
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1. удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 18.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-14 състав, по ф.д. №
236/2009 г.;
2. удостоверение № 48-00-592 от 19.08.2014 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013
г.;
3. удостоверение изх. № 112-0205 от 20.08.2014 г. от
Обединена българска банка за актуална банкова сметка, по която ще
се обслужва предизборната кампания;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
6. вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014
г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер
на 2500 лева;
7. лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната
кампания – Недялка Тодорова Михайлова – счетоводител;
8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 2840 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на
хартиен носител. Списъкът не е представен и в структуриран вид на
технически носител. Представеният технически носител съдържа
сканирана подписка.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПАРТИЯ „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“.
Списъкът по т. 8 не е приет от ГД „ГРАО” за извършване на
проверка на подписката, тъй като не отговаря на изискванията и не е
подписан приемо-предавателен протокол.
Към момента не е извършена проверка по списъка в подкрепа
на регистрацията на партията.
Според мен не са налице изискванията на чл. 133.
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Тук може би трябва да посочим точния текст, който иска
списъкът да е и в структуриран вид. Това е чл. 133, ал. 3, т. 5, предл.
последно.
Колеги, приемам и ще напиша, че е даден срок до 18,00 ч. на
20.08.2014 г. за представяне на списък в структуриран вид на
технически носител и указанието не е изпълнено. Указанието е
дадено с вписване в регистъра в момента на приемане на
документите и лицето, което ги е представило, е уведомено.
Колеги, ще напише: при приемане на документите е дадено
указание на представляващия партията и даденото указание не е
изпълнено в срока.
Поради това, колеги, предвид изложеното и на основание чл.
57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл.
последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА

ДА

РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Сидерова.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Уважаеми

колеги,

според

мен

рискуваме да приемем решение, което Върховният административен
съд ще върне.
Въпреки че някак си не е коректно да не спазят изискванията
на Централната избирателна комисия да представят информацията
във вид, който е удобен за проверката на ГД „ГРАО”, достатъчно
основание е да се позовем на чл. 133.
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Дайте

да

разтълкуваме

какво

значи

„структуриран

електронен вид”. Много съжалявам, но структуриран електронен вид
не означава списъкът да е качен на ексел, в никакъв случай. Те може
би нарушават решение на ЦИК, но не и Изборния кодекс. Дайте да
отделим едното от другото. Изборният кодекс казва, че тази
информация трябва да е и в структуриран електронен вид и обяснява
надолу, че това означава да бъде подредена по реда, по който са
събирани подписите, като фигурират някакви аксесоари, които
вероятно ги има. Във всеки случай от предложението за решение не
виждам дали ги има тези аксесоари, които се предвиждат.
Това, че ние тълкуваме „структурирания електронен вид”
като подаване на информацията в електронен вид, удобен за ГД
„ГРАО” да си направи бързо проверката, не ни лишава от
отговорността по отношение на тази проверка, която трябва да е
наша. Дайте да видим какво правим в този случай. Ако тези 2500
имена са коректни, според мен Изборният кодекс не е нарушен и
тези хора имат право да се регистрират за участие в изборите.
Друг е въпросът, отказът на ГД „ГРАО” ни поставя в
затруднена ситуация, но сам по себе си не е основание за отказ от
регистрация. Списъкът трябва да се провери. Основание за отказ от
регистрация е да установим, че в списъка няма 2 500 коректно
вписани имена на български граждани. ГД „ГРАО” не ни свършва
работа заради вида на списъка, трябва да си я свършим по някакъв
начин сами и тогава да решим регистрираме ли тези хора или не.
Така е според мен.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Томов.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, категорично не съм съгласен
с господин Томов, защото, първо, в Изборния кодекс изрично пише,
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че списъкът трябва да бъде и в структуриран електронен вид. Второ,
ние имаме решение, което много отдавна е излязло – какво
представлява структурираният електронен вид. Това, което те са
представили, е просто сканирано копие на документите. Тоест,
представят

документи

–

сканирано

копие.

А

пък

ние

в

структурирания вид казваме какво трябва да съдържа, как трябва да
бъде отделен с точка и запетая, когато завърши едно лице, трябва да
има край на ред и т.н. Това е описано в решение. Не е спазено нито
нашето решение, нито пък това изобщо е структуриран вид. Това е
просто едно копие на документите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Христов.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Как ние тълкуваме що е
структуриран електронен вид, е отделен въпрос, струва ми се.
Аз съм съгласен, че решението ни има правна стойност, но не
ни дава достатъчно основание – и това е въпросът, който поставям –
да откажем регистрация на партия, ако нямаме други основания.
Извън това, аз мисля, че един опитен програмист може да
преработи PDF-файл за два часа от PDF във формат, който позволява
четене. Техническият проблем не е толкова сложен.
Изразявам още веднъж своята позиция. Затова поисках да
направя реплика. Мисля, че ние като Централна избирателна
комисия, съблюдаваща законността на изборите, трябва да положим
малко допълнителни усилия и да проверим този списък дали
отговаря на изискванията на закона.
Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Христов, ще се
възползвате ли от правото на дуплика?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз мисля, че всеки нормален
човек значи какво значи структуриран вид. Значи трябва да има
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структура на записа. Ние знаем каква е структурата. А това, че те не
са я направили, си е техен проблем. Дали сме им срок да направят
това нещо. Те в заявлението са казали, че им трябвало най-малко
шест дни, за да извършат това и затова не са го направили.
Извинявам се, но едно е копие на документ, друго е
структура на данни. Това са съвсем различни неща. Не става въпрос
за програмисти и т.н. Първо, това не е наша работа, тоест, ако е
можело да стане за два часа, те са можели да го вземат този списък,
да си платят на един програмист и да им го направи.
Второ, те не са на PDF-файл, а са сканирани списъци. Това е
снимка. Те просто са направили една снимка на списъка и са го
приложили.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Поддържам становището на колегата
Христов. Нямам какво да допълня.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз само искам да обърна внимание, че
неслучайно

изискването

за

представяне

на

структурирания

електронен вид на тази подписка не е алтернативно, а то е пряко
свързано и с гарантираното право на гражданите по чл. 136 от
Изборния кодекс. И, ако липсва този структуриран електронен вид,
фактически не може да се осигури възможност на гражданите да
проверят дали са включени в този списък или не са.
Така че неслучайно е това изискване. То не е пожелателно. То
е задължително и е част от задължителните документи, които трябва
да се представят при регистрация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Пенев.
Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в подкрепа на изказването
на господин Христов и на господин Пенев, аз също считам, че към
настоящия момент нямаме никакъв довод – нито правен, нито
какъвто и да било – да преразгледаме за конкретната партия какво
означава структуриран електронен вид. Мисля, че Централната
избирателна комисия отдавна си е издала решението във връзка с
императивната според мен норма на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл.
Последно.
Ако ние сега приемем нещо друго – това е мое лично мнение
– това означава да поставим в по-неблагоприятно положение в
сравнение с другата партия „Другата България” партиите и
коалициите, които до настоящия момент регистрирахме и дори вече
излязохме с решения за повечето от тях.
Мисля, че по този начин ние поставяме на преразглеждане
наше решение по приложение на Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ганчева.
За процедурно предложение, заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам процедурно предложение. Има
един проект. Чуха се доводи „за” и „против”. Считам, че няма нужда
да доразвиваме доводи, когато, така или иначе, имаме и наше
решение, което е влязло в сила по отношение на структурирания вид
и той такъв е представен в рамките не само на тези избори, но и на
предходните избори.
Затова предлагам да бъде гласуван проектът на решение,
който е предложен от докладчика.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Ивков.
Колеги, постъпи процедурно предложение. Трябва да я
подложа веднага на гласуване.
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Колеги, моля, гласувайте процедурното предложение за
прекратяване на дебата.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против –2 (Цветомир Томов, Ивайло Ивков).
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Ивков, за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гласувах против не, защото не
трябваше да вземем това решение – по принцип да гласуваме
проекта на докладчика, а защото преди процедурното предложение,
госпожо председател, Вие обявихте кои изказвания следват и
свършихте до това на кого ще дадете думата. Междувременно се взе
думата за процедурно предложение.
Освен това имахме два случая, в които аз правех процедурни
предложения, но не бяха спрени дебатите и се изказаха пет – шест
човека. А пък аз в моето изказване щях просто да подкрепя
докладчика и да дам още един допълнителен довод в негова полза.
Само заради това гласувах против и да разсея съмненията на
господин Томов.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така предложения ни проект на решение ведно с
допълненията.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Владимир Пенев. Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
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Цанева);

против –3 (Цветомир Томов, Ерхан Чаушев, Иванка

Грозева).
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,.
Решението се приема.
Решенето има № 760-НС.
Заповядайте, колега Томов, за обяснение на отрицателен вот.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само две думи, няма да отнемам време,
всички сме уморени.
Смисълът на закона и смисълът на тези подписки е да
установим дали една партия е подкрепена от достатъчен брой хора,
спазвайки изискванията на закона, за да участва в изборите. Всичко
друго са формални процедури.
Ако това е така, тя би следвало да има по духа на закона
правото да участва в тези избори.
Извън това ще добавя допълнителното съображение, че
мисля, че това организация на българите в чужбина, която има
повече обективни затруднения да представи списъка във вида, в
който го искаме. Бихме могли да направим компромис и да се
съобразим с това.
Затова гласувах против решението, което взехме.
Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Томов.
Заповядайте, колега Бойкинова, да представите своя проект
на решение.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, представям ви пак под
същия

№ 697 това, което съм променила, промених и като

структура. Заявлението за регистрация не отговаря на изискванията
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на изборна книга Приложение № 49 и към него са приложени
образец от подпис, образец от печата, удостоверение по фирменото
дело от 2005 г. и решение по същото фирмено дело.
При приемане на документите и завеждането им в регистъра
на партиите за участие в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г. Централната избирателна комисия констатира
нередовности и съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от Изборния
кодекс дава указания на Крум Захариев в срок до 18,00 ч. на
20.08.2014 г. да представи следните документи:
- удостоверение за актуално правно състояние на партията;
- удостоверение от Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети;
- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания;
- уведомление за лицето, което отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с
предизборната кампания;
- вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал.
1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията, на хартиен и в структуриран електронен вид.
В дадения срок в Централната избирателна комисия не са
постъпили изискуемите по-горе документи, както и доказателства от
които да е видно, че заявителят Крум Борисов Захариев е
представител

на

партия

БЪЛГАРСКА

КОМУНИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ.
С Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. на Централната
избирателна

комисия

е

регистрирана

БЪЛГАРСКАТА

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г. Към преписката по
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регистрацията е представено удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС-ТО, VІ-7 св, по фирмено дело 2809.1990 г., от което е видно, че Зонка Златкова
Спасова е председател на ЦК на БКП и представляващ БЪЛГАРСКА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Централната избирателна комисия, след като се запозна със
заявлението и приложените към него документи, приема, че
искането на заявителя Крум Борисов Захариев за регистрация на
„БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ е неоснователно.
В началото бях написала, че е недопустимо, обаче, колеги, се
размислих, че ние всъщност гледаме документите по същество. Ние
сме дали указания и той все пак е приложил някакви документи. В
последния момент реших, че това е регистърно производство и ние
гледаме тези документи по същество. Оттук следва, че искането му е
неоснователно, защото, първо, че няма представителна власт, второ,
не е представил и останалите изискуеми документи. Затова
диспозитива гласи, че остава без разглеждане, а може би трябва да е
„без уважение”. Да, това не успях в бързината да го оправя.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението на Крум Борисов
Захариев за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., като неоснователно.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, не виждам желаещи да се включат в дискусията.
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А, заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние го обсъждахме това решение и
решихме, че ще го оставим „без разглеждане”, а не „без уважение”
като недопустимо. Аз поддържам това мнение, доколкото липсва
легитимация на лицето, от една страна, че е представител на този
юридически субект. От друга страна, не са приложени документи,
които са императивно изискуеми. Даден е срок и след като се даде
срок и не се представят, се оставя без разглеждане. Така е според
мен, а не „без уважение”.
В тази насока бяха и дебатите ни, когато за първи път беше
внесен този проект. Не знаех, че така ще го внесе докладчикът.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз изцяло
подкрепям така подготвения доклад по отношение на заявлението.
Защо? Производството по регистрация на партиите е регистърно
производство и то е охранително. Ние преценяваме дали има
съответствие на документите, които ни се представят, с тези, които
са предвидени по силата на Изборния кодекс и нашето Решение №
654, ако не ме лъже паметта, за регистрацията на партии и коалиции.
В тази връзка ние не можем да не разгледаме заявлението,
защото, ако ние го оставим без разглеждане, това не е
законосъобразно по отношение на производството, което ние водим.
В тази връзка изцяло подкрепям така изготвения проект, тъй
като той съответства на нашите решения и на Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз се поправих и обясних, че нямах
време да го поправя. Оставя се „без уважение”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
изказвания?
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Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само да допълня това, което каза и
колегата Андреев – и в самия Изборен кодекс в чл. 134, ал. 2 казва,
че когато Централната избирателна комисия установи непълноти,
нередности и те не са отстранени, отказва да регистрира без
разглеждане. Тоест, ние тук гледаме по същество. Дали сме
указания, те не са изпълнени.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, ако
поддържате Вашето предложение, ще го подложа на гласуване.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, не го поддържам. Член 134, ал. 2
наистина казва, че отказва регистрация, което си е произнасяне по
същество.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, тоест, Вие оттегляте
своето предложение.
Колеги, други коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова.
Решението се приема.
Решенето има № 761-НС.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля да си
отворите отново попълнените с поправките на госпожо Камелия
Нейкова текстове, защото тази вечер трябва да ги допълним в
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поканата за процедура за договаряне без обявление, за да може утре
да бъдат поканени всички, които са участвали в конкурса, за да имат
време да подготвят презентациите си.
Много ви моля да одобрим рамковите текстове. Във
вътрешната мрежа това е „Текст – клип- ММ”
Колега Томов, стигнахме до единодушие да зададем само
рамката, а не да задаваме текстове, защото няма да има възможност
за творчество. Затова ви моля да одобрим само рамката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Бойкинова, да докладвате.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, подготвила съм проект на
решение за промяна в РИК-Бургас. Оригиналите са изпратени и е
въпрос на техническо време кога ще пристигнат. Копията са
сканирани. Няма смисъл да бавим дейността на Районната
избирателна комисия; Това е проект № 710.
Разговаряно е с представителя на политическата партия.
Изпратени са документите в оригинал, но все още не са
пристигнали.
„ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна
комисия във Втори изборен район – Бургаски.
Постъпило е заявление с вх. № НС-05-25 от 11.08.2014 г. от
Николай Асенов Тишев – упълномощен представител на Михаил
Райков Миков, представляващ коалиция „Коалиция за България“, за
извършване на промяна в РИК във Втори изборен район – Бургаски.
Предлага се на мястото на Тодор Костадинов Мархолев – член на
РИК във Втори изборен район – Бургаски, да бъде назначен Йордан
Георгиев Петков.
Към предложението са приложени: молба по чл. 51, ал. 2, т. 1
от ИК от Тодор Костадинов Мархолев за освобождаването му от
състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл.

147
66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на
Йордан

Георгиев

Петков.

Оригиналът

на

пълномощното,

удостоверяващо представителната власт на Николай Асенов Тишев,
е приложено към документите за проведените консултации при
областния управител на Бургас.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район
– Бургаски, Тодор Костадинов Мархолев, ЕГН …, и анулира
издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район –
Бургаски, Йордан Георгиев Петков, ЕГН ...
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Бойкинова.
Колеги, има ли предложения за допълнения, изменения? Не
виждам.
Колеги, моля, гласувайте така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова.
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Решението се приема.
Решенето има № 762-НС.
Продължаваме със следващата точка.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

колеги,

първа

позиция от това, което започнахме да обсъждаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз го прочетох тези документи. По
принцип ми изглеждат смислени. Но в този час да направим
внимателна редакция според мен е почни невъзможно. Да ги
приемем по принцип и евентуално може би някаква група да обсъди
някакво шлифоване на текстовете на свежа глава, защото в момента
нищо няма да стане според мен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, понеже гласувахме малко
по-назад в заседанието документацията и, доколкото разбрах, това
трябва да го гласуваме като приложение към документацията.
По-скоро аз го възприемам като основни насоки спрямо
потенциалните участници, които ще участват и с които ще
сключваме договори. Така че мисля, че един бърз преглед от
комисията ще бъде полезен. Всъщност това е една насока, няма
задължителност. Така го разбирам аз.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Така е. Няма финален текст, за да
могат да творят.
Колеги, само ви моля да ги прегледате и да гласуваме те да
влязат в предложението като Образец № 14, като приложение за
ориентировка, за рамка и това е.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, пак ще подчертая. Тези
насока са да дадат възможност на участниците в конкурса да влязат
в тематиката с една – единствена цел – да ни представят сториборда
и идеите им как ще стои тази проблематика. Това е целта на
занятието, поне аз така си го мисля.
Като направят сториборда и видим идеите, ние ще изберем
някаква комисия, тя ще избере един от проектите с най-добри, свежи
идеи за представяне на този тип продукти.
Когато изберем този със свежите идеи за представяне на този
тип съдържание, тогава ще седнем, ще шлайфаме, ще го оглеждаме
от 38 страни. Този текст няма да е този текст. Действително самата
форма ще си предостави и своите изисквания. Така че смисълът на
този текст в съществените си части ще остане, но, така или иначе,
всички ще го редактираме, както намерим за добре в окончателния
му вариант.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че няма
други допълнения и предложения.
Моля, гласувайте така предложените тестове с наименование
„Насоки – Приложение № 14” към публичната покана.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);

против – 1 ( Йорданка

Ганчева).
От залата отсъстват:

Маргарита Златарева, Камелия

Нейкова, Георги Баханов, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Във втората покана, която е за
печатните издания, поради същите причини ви моля само да
допълним решението си, с което сме приели поканата, а именно:
„По обособена позиция 1 – Брошура със съответния формат –
до 12 страници или между 8 и 12 страници.”
Това го конкретизираме, за да могат да ни предложат цена за
съответния формат.
За да не одобряваме тестове в момента, защото те пък трябва
да знаят колко ще бъде, форматът на брошурата го знаят, но само
страниците трябва да знаят, за да ни оферират предложенията си.
Затова ви моля на стр. 2 в поканата за печатните издания да
допълним само в т. 1 „Брошура” след съответните характеристики
или от 8 до 12 страници, или до 12 страници, каквато беше и старата
ни покана.
Благодаря ви, колеги. Сега е във вида, в който трябва да бъде.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други доклади в
рамките на деня? Не виждам.
Закривам днешното заседание.
Свиквам следващото заседание на Централната избирателна
комисия утре, 21 август 2014 г., от 14,00 ч.
(Закрито в 22,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

