
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 94

На 28 август  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.Проект на решение за освобождаване на безлихвен депозит 

по молба на ПП „Другата България“. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Доклади относно писма до полицията.

Докладва: Ивайло Ивков

3.  Доклад относно писмо от кмета на община Севлиево.

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Проект на решение относно промяна на Решение № 756-

НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Проект на решение относно регистрацията на наблюдатели 

на Фондация „Младежка толерантност”.

Докладва: Иванка Грозева

6. Работно обсъждане на броя на бюлетините за отпечатване 

по изборни райони.

Докладва: Севинч Солакова

7.  Обсъждане  на  въпроса  относно  техническите 

характеристики на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова
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8.  Проект на  решение за  допускане на промяна в Решение 

№ 747-НС от 20.08.2014 г.  на Централната избирателна комисия.

Докладва: Румяна Сидерова

9. Доклад по жалба и допусната техническа грешка.

Докладва: Йорданка Ганчева

10 Информация за тарифи на доставчици на медийни услуги.

Докладва: Мария Мусорлиева

11. Проект  на  решение  за  участие  на  Земеделски  съюз 

„Александър Стамболийски” в частичен избор за кмет на кметство 

Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.

Докладва: Александър Андреев.

12. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов  Емануил 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.

ОТСЪСТВАЩИ: Мария Бойкинова и Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  13,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  дами  и 

господа, в залата присъстват 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 28 август 2014 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1. Работно обсъждане на броя на бюлетините за отпечатване 

по изборни райони.
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Докладчик: Севинч Солакова

2. Обсъждане  на  въпроса  относно  техническите 

характеристики на бюлетините.

Докладчик: Севинч Солакова

3. Доклади относно писма до полицията.

Докладчик: Ивайло Ивков

4. Доклад относно писмо от кмета на община Севлиево.

Докладчик: Йорданка Ганчева

5. Проект на решение относно промяна на Решение № 756-

НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

Докладчик: Йорданка Ганчева

6. Разни.

Колеги, имате ли предложения за допълнения? 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Моля да включите за доклад един проект на решение за регистрация 

на  наблюдатели  от  Фондация  „Младежка  толерантност”, 

пристигнало  вчера.  Проверката  е  извършена  от  „Информационно 

обслужване“ АД. Изготвила съм проект на решение.

С днешна дата за точка „Разни“ имам да докладвам няколко 

писма  и  една  жалба,  която,  разбира  се,  не  е  окомплектована,  но 

съгласно вчерашните разисквания следва да я докладвам с днешна 

дата,  след  което   да  се  обадя  в  гр.  Монтана,  за  да  бъде 

окомплектована.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева. Записах.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да включите в дневния ред доклад по жалба, както и проект за 

решение за поправка за допусната техническа грешка в решение, с 

което  е  назначена  РИК  –  Кърджали,  като  Ви  моля  второто 

предложение  да  бъде  малко  по-нататък  в  дневния  ред  с  оглед 

изготвянето на самия проект.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, записах си, колега.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Госпожо председател, в точка „Разни” 

имам да докладвам пет писма на колегата Нейкова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще помоля в точка „Разни” да ме 

имате предвид за доклади.

Предлагам  т.  1  и  т.  2  от  предложения  дневен  ред  да  се 

отложат за  по-късен  етап от  дневния ред,  когато ще бъдем в  по-

пълен състав в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах си, колега.

Първа  поиска  думата  колегата  Мусорлиева.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Може  би  в  точка  „Разни”  или, 

както  прецените,   госпожо  председател,  трябва  да  ви  докладвам 

тарифите във връзка с изпълнение на задълженията на доставчиците 

на медийни услуги  по чл. 187 за предоставяне на условия и тарифи 

за публикуване на информационни материали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева, и тъй като първо, са доста, и, второ, срокът изтече, ще 

Ви запиша като точка последна преди точка „Разни”.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам в т. „Разни” да докладвам две писма, постъпили в ЦИ К 

по електронната поща, свързани с гласуването в чужбина.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  си,  колега 

Сюлейманов.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз моля да бъде включен в днешния 

дневен  ред  проект  за  решение  за  освобождаване  на  безлихвен 

депозит  по  молба  на  ПП  „Другата  България”,  както  и  проект  за 
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решение  за  промяна  в  отпечатването  на  бюлетината  на  ПП 

„Обединена България”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова. Тъй като това са проекти на решения, да бъдат т. 1 и т. 2 

от дневния ред. Не възразявате, нали?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не възразявам, но второто да бъде 

записано като по-късна точка, защото още не съм го написала. Мога 

да го докладвам, но не е качено в мрежата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, първото ще бъде 

т. 1, а другото – по-назад в дневния ред.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, имам да докладвам 14 

отговори на писма в точка „Разни”, като десетте от тях са еднакви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  си,  колеги. 

Записах и съобщение на колегата Мусорлиева в т. „Разни”.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който желае, ви 

каним на среща с АБРО – традиционна среща на доставчиците на 

медийни  услуги,  обединени  в  тази  агенция.  Срещата  ще  бъде  в 

понеделник от 10,30 ч. в тази зала, ако разрешите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения  за  допълнения  към  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред? Не виждам, колеги.

Ще помоля колегата Грозева да брои гласовете.

Моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов, 

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

От залата отсъстват:  Александър Андреев,  Владимир Пенев.  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков. Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова, Цветомир Томов и Таня Цанева.  

Дневният ред се приема.
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Колеги, преминаваме към нова точка първа от дневния ред:

1. Проект  на  решение  за  освобождаване  на  безлихвен 

депозит по молба на ПП „Другата България“. 

Докладчик е колегата Румяна Сидерова. Заповядайте, колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът е с № 742 

от вчерашното заседание.

Снощи ви уведомих за постъпилата молба по е-mail, а днес 

тази молба е постъпила и на хартиен носител, подписана от Божидар 

Томалев, председател на Политическа партия „Другата България” и 

подпечатана с печата на партията. В молбата се иска освобождаване 

на внесения безлихвен депозит, тъй като Централната избирателна 

комисия отказа регистрацията на тази партия за участие в изборите и 

нашето решение е потвърдено с Решение № 10712 от 26.08.2014 г. на 

Върховния административен съд.

Вчера,  когато  ви  насочих  вниманието  към този  проект,  ви 

обърнах внимание, че в Изборния кодекс няма изричен текст, който 

да  е  свързан  с  възстановяване  на  безлихвените  депозити  на 

партиите, на които е отказана регистрация. Но  в същото време има 

изричен текст – това е чл. 137, ал. 2 – който визира възстановяване 

на  безлихвения депозит  на партиите,  които са  били регистрирани 

при условията на незавършена проверка на подписката, след което 

се  е  установило,  че  подписката  не  съдържа  необходимите  2500 

записа, поради което са заличени.

В тази връзка аз считам, че този текст на Изборния кодекс 

може да бъде приложен по аналогия, тъй като няма никакъв разум на 

партия, която веднъж е регистрирана, след което е заличена поради 

липса  на  изискванията  за  нейната  регистрация  в  закона,  да  бъде 

възстановяван  безлихвения  депозит,  а  на  партиите,  на  които  е 

отказана  регистрация,  да  не  бъде  възстановяван  безлихвения 

депозит.

Разбира  се,  става  дума  и  за  партии,  и  за  коалиции.  Но  в 

конкретния случай е партия.



7

Поради това ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 

буква „а” и т.  11 във връзка  с  чл.  137,  ал.  2  от  Изборния кодекс 

Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение,  с  което  да 

възстанови  внесения  безлихвен  депозит  в  размер  на  2 500  лв.  на 

партия „Другата България”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега.

Колеги, имате думата за предложения, коментари, становища.

Колеги, няма желаещи за участие в разискванията.

Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов, 

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

От залата отсъстват:  Александър Андреев,  Владимир Пенев.  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков. Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова, Цветомир Томов и Таня Цанева.  

Решението се приема.

Решението има № 799-НС.

Колеги,  продължаваме със  следващата  –  точка втора –  от 

дневния ред поради отложените други точки и поради отсъствие в 

зала на докладчика:

2. Доклади относно писма до полицията.

 Докладчик  е  колегата  Ивайло  Ивков.  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  във  вътрешната  поща,  ако  от 

администрацията  са  ги  преместили  от  вчерашното  в  днешното 

заседание,  би  трябвало  да  има  не  две,  а  три  писма  със  следните 

номера:  № ЕП-04-02-406  от  25.08.2014  г.,  това  е  от  вчера,  което 

остана за днес, второто е с № ЕП–04-02-409 от 26.08.2014 г., което е 

от ОД МВР – София, Районно управление на МВР – Сливница, и 

третото  е  от  Трето  районно  управление  с  вх.  №  на  ЦИК:  ЕП-

04.02.411. 
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Това  са  писмата,  с  които  се  искат  съответните  данни  и 

информация.  На  едното  имаме  късия  стандартен  отговор,  а  на 

другите – според това, което питат. Преписките са комплектовани.

Ако има забележки, мога да ги видя, защото са пред мен и на 

хартиен носител.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Моля, гласувайте така подготвените отговори до полицията.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, 

Владимир Пенев.  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло Ивков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); 

против – няма. 

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Камелия Нейкова, 

Цветомир Томов, Емануил Христов, Метин Сюлейманов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със точка трета от дневния ред:

3. Доклад относно писмо от кмета на община Севлиево.

Докладчик е колегата  Йорданка Ганчева. Заповядайте, колега 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  доклад  на  колегата 

Мария  Бойкинова,  която  отсъства  поради платен  годишен  отпуск 

днес, е разпределено писмо от кмета на община Севлиево, в което ни 

молят да разрешим достъпа до запечатано помещение,  в  което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

членове на Европейския парламент в Република България предвид 

липсата на друго подходящо свободно помещение на общината за 

съхранение  на  торбите  с  бюлетините  и  останалите  книжа  и 

материали от предстоящите избори за народни представители.

Това е идентично като онова решение на колегата Грозева, 

която го докладва в предходно заседание.
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Във връзка с това колегата Бойкинова е подготвила проект на 

отговор, който е качен във вътрешната мрежа в папката за днешното 

заседание.  Отговорът  е  в  смисъл,  че  Централната  избирателна 

комисия ще вземе нарочно решение за отваряне на помещенията, в 

които  се  съхраняват  изборни книжа и  материали,  непосредствено 

преди деня на изборите.

Предвид  това  ви  моля  да  гласуваме  така  предложения  ни 

проект за писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

предложения? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на отговор.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев. Георги 

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

Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова);  против 

– няма. 

От залата отсъстват:  Севинч Солакова, Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова, Цветомир  Томов, Емануил  Христов, Метин 

Сюлейманов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега  Ганчева,  да  докладвате  следващата 

точка – точка четвърта - от дневния ред:

4. Проект  на  решение  относно  промяна  на  Решение 

№ 756-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  вчерашното  заседание 

колегата  Бойкинова  ви  докладва  молба  от  Политическа  партия 

„Социалдемократическа партия” относно заличаване на контактите 

на лицето Барболов и на негово място да бъде изписана Любомира 

Стоичкова, както и телефон за връзка. 

Във връзка с това проектът за решение е относно изменение 

на Решение № 756 – за промяна в наименованието на партията за 

отпечатване  на  бюлетина.   Във  връзка  с  направеното  в  молбата 
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искане  за  промяна  на  заявеното  наименование  на  партията  за 

отпечатване  на  бюлетината  в  първоначалната  регистрация,  както 

следва  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  (СДП),  предвид 

изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Изменя  Решение  №  756-НС  от  20  август  2014  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  за  регистрация  на  ПП 

Социалдемократическа  партия  (СДП)  за  участие  в  изборите  за 

народни представители на 5 октомври 2014 г., като допуска  промяна 

в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината, както 

следва:

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 

Ганчева.

Колеги, има ли бележки, коментари, въпроси?

Колеги,  наименованието  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината  е  било  тогава  Политическа  партия 

Социалдемократическа  партия,  а  в  момента  отпада  „Политическа 

партия”.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да  се  изпише  и  старото,  и  новото 

наименование.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Диспозитивът е: „Изменя Решение 

№ 756-НС  от  20  август  2014  г.  за  регистрация  на  Политическа 

партия Социалдемократическа партия (СДП) за участие в изборите 

за  народни  представители  на  5  октомври  2014  г.,  като  допуска 

промяна в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината, 

както следва: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да предложа изменение в 

диспозитива?

„Изменя Решение № 756-НС от 20.08.2014 г.  на ЦИК, като 

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да се чете 

Социалдемократическа  партия  (СДП),  а  не  Политическа  партия 

Социалдемократическа партия (СДП)

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Да  запишем  „вместо 

Политическа партия Социалдемократическа партия (СДП).

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  „…вместо  Политическа 

партия Социалдемократическа партия (СДП)”.

Въпросът е да не пишем, че решението е за регистрация, а 

само какво изменяме.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип не съм докладчик, 

но съм запозната добре с преписката. Лично моето мнение е, че така 

по-скоро се прави поправка на техническа грешка, но ако комисията 

приеме, аз ще се съобразя с нейното мнение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Понеже  регистрацията  и  на  двете 

партии се случи при наше дежурство с Мария Бойкинова, заявеното 

наименование  за  отпечатване  в  бюлетината  включва  и  думичките 

„политическа партия”, след което е наименованието на съответната 

партия. Поради това не е никаква техническа грешка. Ние изменяме 

решението на база на тяхно искане.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Това,  което  казва   госпожа 

Сидерова, е така. Но тук те искат и ние ще изменим решението, като 

допуснем промяна, защото те я искат, а не е благодарение на наша 

грешка.

Затова в диспозитива нека остане „Изменя Решение № 756-

НС…, като допуска промяна в наименованието, както следва…..

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  микрофон  и  извън 

микрофона се чуха много предложения. Аз лично като докладчик не 

разбрах последно какво да бъде: изменя решение №…, като отпада 

за какво е било – за регистрация  - и следва….
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точно  за  отпечатването  на 

наименованието в бюлетината се иска промяна, а не на нещо друго. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, а какъв е проблемът да бъде 

така,  както  го  е  предложила  колегата  Бойкинова  в  проекта  за 

решение – „като допуска промяна в наименованието….”

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  ще  предложа  следното:  „изменя 

решение № 756-НС от 20.08.2014 г. на ЦИ К” – това остава,  а „5 

октомври 2014  г.”  се  заличава  и  остава  „като  допуска  промяна  в 

наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината,  както 

следва…”

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз това се съгласих да отпадне.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, виждам, 

че има общи становища.

Моля,  гласувайте  предложения  проект  за  решение  с 

направената промяна.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев.  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков, 

Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева, Румен  Цачев  и Румяна 

Сидерова);  против – няма. 

От залата отсъстват: Ивилина Алексиева, Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова, Цветомир  Томов, Емануил  Христов, Метин 

Сюлейманов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Решението се приема.

Решението има № 800-НС.

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

точка пета:

5.  Проект  на  решение  относно  регистрацията  на 

наблюдатели на Фондация „Младежка толерантност”.
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Докладчик  е  колегата  Иванка  Грозева.  Заповядайте,  колега 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща! Номерът на проекта, който докладвам, е № 746 

и е качен във вътрешната мрежа.

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  НС-18.10  от  27.08.2014  г.  е 

постъпило заявление – Приложение № 29-НС от изборните книги – 

за  регистрация  на  наблюдатели  от  Фондация  „Младежка 

толерантност”.

Към  списъка,  който  съдържа  320  имена,  са  приложени 

пълномощни на изрично упълномощените представители. Списъкът 

е представен и на технически носител.

Извършена  е  проверка от  ГД „ГРАО”.  С  вх.  № НС-00-127 

от27.08.2014 г.  ГД „ГРАО” ни отговаря, че в резултат на проверката 

е  установено,  следното.  В  подадения  списък  Стефка  Георгиева 

Аврамова  и  Анета  Цонева  Начева  –  това  са  лицата,  които  са 

отбелязани под № 193 и № 195 – имат посочени еднакви ЕГН-та.

Всички  останали  лица  ще  имат  навършени  18  години  към 

датата на изборите и не са регистрирани от друга неправителствена 

организация. 

Моля  ви,  запознайте  се  с  проекта.  На  лицата,  които  са 

отбелязани  с  грешните  ЕГН-та,  е  отказана  регистрация  поради 

невъзможност  да  се  уточни  на  кое  от  лицата  е  ЕГН-то,  което  е 

посочено и на двете места. 

Смятам, че са спазени всички изисквания. Списъкът съдържа 

318 лица, тъй като на две сме отказали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги, има ли въпроси, мнения, становища?

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема   госпожо  председател,  в 

самото  заглавие  под  решението  в  „ОТНОСНО:  регистрация  на 

наблюдатели  от  фондация  „Младежка  толерантност”  за  участие  с 
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наблюдателите в изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.” – мисля, че тук нещо трябва да се промени. 

Има два пъти „регистрация на наблюдатели…”

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво не Ви харесва? 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Прочетете  го  и  ще  видите,  че  нещо 

трябва да се коригира.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Кажете ми какво не Ви харесва в този 

проект.  Кажете  ми  какво  да  махна  и  ще  го  махна.  Какво  не  Ви 

харесва в така изписания проект? Какво да залича, колега Баханов? 

Диктувайте.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: На два пъти има „регистрация 

на наблюдатели” и малко след това „участие с наблюдателите”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да,  видях  го.  Задрасках  го.  Има  ли 

други забележки?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ако  не  ме  лъже  паметта,  на 

предишно  заседание,  когато  ставаше  въпрос  за  проверката, 

извършена от "Информационно обслужване" АД по отношение на 

представените лица, изрично се уточнихме, че ще обърнем внимание 

да се отразява проверката към датата на извършването й, а не към 

деня  на  изборите.  Отново  чух,  че  лицата  ще навършат  съответно 

години към деня на изборите 5 октомври 2014 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  проверката  е 

пристигнала с вчерашна дата, тоест, преди да се е състояла срещата 

с "Информационно обслужване" АД. Колегата Чаушев току-що ми 

докладва, че е докладвано това нещо и ще бъде изправено. Аз ви го 

докладвам така,  както съм го получила и не считам, че има нещо 

нередно в писмото на "Информационно обслужване" АД.

В тази връзка, ако трябва, ще се свържа с "Информационно 

обслужване"  АД,  за  да  ни  изпратят  писмено,  тъй  като  тук  имам 

разпределено  писмо  от  Хари  Хараланов,  който  също  поставя 

настоящия въпрос.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Има  една  техническа  грешка  – 

„постъпило са заявление” – да се запише „постъпило е заявление”. 

Тоест, „са” да се замени с „е”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  съм  съгласна  да  отложим 

регистрацията  на  фондацията  и  да  се  извърши втора  проверка  от 

"Информационно обслужване" АД.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само, за да може да се напише, че към 

датата на проверката всички са навършили 18 години. Заради това. 

Нямам нищо против.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Цялото проекторешение е пред очите 

ми. Това, което виждам до стр. 4, няма лице, което да навършва 18 

години към изборния ден. Всички, които са вписани в този списък, 

са навършили 18 години към датата на проверката.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ние  къде  сме  регламентирали  каква 

проверка трябва да се извърши?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Никъде! Никъде!

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  ви  прочетох  това,  което  те  са 

написали.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вече прегледах и по-нататък, до стр. 

9 включително, има само едно лице, което е родено през 1996 г. и 

лицето е  родено  месец февруари,  което означава,  че  към деня  на 

проверката е било навършило 18 години.

Покажете  ми решението,  с  което  задължаваме  да  се  прави 

проверка  и  да  ни  дадат  писмо,  че  към  датата  на  извършване  на 

проверката лицата ще навършват 18 години. Нямам нищо против, но 

не са коректни по този начин.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да  не  изпадаме  в  дребнавост.  Казах, 

отлагаме решението. Няма проблем. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Излъгах,  има  едно  лице,  което 

навършва 18 години в събота. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, за да не влизаме в спор, 

в  следващите  случаи  моля,  групата,  която  се  занимава  с 

наблюдателите,  да  напише официално писмо до "Информационно 

обслужване" АД.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма такава специална група.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  да  напише  писмо,  в 

което официално да кажем, че искаме проверката да бъде към датата 

на проверката, а не към датата на изборите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не знам какво целим. Питайте този, 

който постави въпроса.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз наистина не знам защо се 

създава  такова  напрежение  при  положение,  че  на  предишното 

заседание  изтъкнах  моите  съображения,  които  сега  ще  изложа 

отново.

Наблюдателите имат права,  които възникват от момента на 

тяхната  регистрация.  Дотогава  те  могат  да  извършват  определени 

действия – да присъстват на заседания на Централната избирателна 

комисия,  на  районните  избирателни  комисии  и  доста  други 

правомощия имат, които са изписани в Изборния кодекс.

Лица,  които  нямат  навършено  18  години  към  съответната 

дата, и при положение, че нямаме такава проверка, която установява, 

че  те  отговарят  на  изискванията  за  навършване  на  години  към 

момента на извършване на проверката, аз лично приемам, че не мога 

да гласувам за целия този списък, след като проверката е извършена 

от "Информационно обслужване" АД и не се налага аз да правя това.

На  второ  място,  искам  да  кажа  още  нещо.  Не  знам  кое  е 

накарало "Информационно обслужване" АД да промени практиката 

си, защото не съм чула досега за изборите за Европейския парламент 

да  се  докладват  писма  с  такова  съдържание.  Ако  и  тогава  сме 
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регистрирали  по  същия  начин,  тази  проверка  трябваше  да  бъде 

извършена междувременно и да бъдем уведомени. Аз веднага ще се 

откажа от бележката си,  за  да имаме последователна практика по 

прилагането на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  по  принцип  съм  съгласна  с  това, 

което казва  госпожа Солакова, но си задавам отново въпроса: ние 

къде  и  кога  регламентирахме  каква  справка  да  извършва 

"Информационно обслужване" АД и каква информация да ни дава?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  съображенията  на   госпожа 

Солакова съвсем ги споделям, но аз мисля, че няма никаква пречка 

за тази проверка. Ние в момента я извършихме. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: В тази връзка и аз ще кажа, че има едно 

лице, което е родено на 30 август 1996 г.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колега  Цачев,  30  август  е  в  други 

ден, нашето решение ще влезе в сила на тази дата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 

предложение  от   госпожа  Златарева  да  изпратим  едно  писмо  до 

"Информационно обслужване" АД с указание резултатите от нея да 

бъдат към датата на извършване на проверката.

Моля, колеги, гласувайте това предложение.

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев.  Георги 

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

Ганчева,  Метин  Сюлейманов, Росица  Матева, Румен  Цачев  и 

Румяна Сидерова);  против – няма. 

От залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова, Цветомир  Томов, Емануил  Христов, Мария 

Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.
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Колеги,  в  тази  връзка  постъпи  предложение  да  отложим 

гледането  на  този  проект,  докато  получим  втората  проверка  от 

"Информационно обслужване" АД.

Колеги, моля ,гласувайте така направеното предложение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  10 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев.  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло Ивков, Румен Цачев);  против – 3  (Росица Матева, Метин 

Сюлейманов и Румяна Сидерова. 

От залата отсъстват: Александър Андреев, Йорданка Ганчева, 

Камелия  Нейкова, Цветомир  Томов, Емануил  Христов, Мария 

Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението  се  приема.  Отлагаме  разглеждането  на 

проекта на решение.

Иска ли някой да обясни отрицателен вот?

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Само  едно  изречение  ще  кажа. 

Видно  от  ЕГН-тата  на  всички  в  проекта  на  решение  е,  че  99,99 

процента от тях имат навършени 18 години с изключение на случая, 

който е на 30 август 1996 г.

Това,  което е  в  тяхната  справка,  с  оглед  на  онова,  че  към 

изборния  ден  ще  имат  навършени  18  години,  това  според  мен  – 

предполагам – е останало във връзка с проверката по отношение на 

избирателните права, които имат.

Във връзка с тази проверка, която ще правят оттук нататък от 

"Информационно  обслужване"  АД,  предлагам  това,  което  преди 

малко  гласувахме  –  изрично  да  има  написано  като  текст:  към 

момента  на  проверката,  която  се  извършва  и  забележете,  и  за 

застъпници.  Тогава  да  са  отбелязани  съответните  изисквания  за 

наблюдателите по същия начин и отделно, когато става въпрос за 

проверка  на  избирателните  права  –  този  текст  да  бъде  в  самото 

указание.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова,  Вие 

също искахте думата за обяснение на отрицателен вот.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моят  отрицателен  вот  е  свързан  с 

обстоятелството, че в списъка има само едно лице, което е родено на 

30 август 1996 г.  и ще навърши 18 години на 30 август – събота. 

Нашето решение ще влезе в сила на 30 август – в събота,  поради 

което  няма  никаква  пречка  лицето  да  изпълнява  правата  си  на 

наблюдател от влизане на решението в сила.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз  гласувах  против,  защото,  така  или 

иначе, проверката, която е извършена към вчерашна дата и колегата 

Грозева докладва, е извършена така, както ние сме я възложили на 

"Информационно обслужване" АД. А пък колегата докладчик си е 

направила труда да изготви решение съобразно нашите изисквания и 

смятам,  че  трябваше  да  го  приемем,  а  след  като  променим 

практиката за извършване на проверката, тогава да бъдат съобразени 

новите решения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги,  само  напомням,  че  ръководителят  на  работната 

група, свързана с наблюдателите, трябва да изготви и съответното 

писмо и да помоля то да бъде изготвено по-бързо, защото все пак 

имаме и срокове за регистрация.

Колеги,  продължаваме със следващата –  шеста точка – от 

дневния ред:

  6.  Работно  обсъждане  на  броя  на  бюлетините  за 

отпечатване по изборни райони.

  Докладчик е колегата Севинч Солакова. Заповядайте, колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  позволете  ми да  започна  с 

доклад за сведение.
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С писмо с  вх.  № НС-03-37 от  27.08.2014 г.  в  Централната 

избирателна комисия е постъпил препис от Постановление № 252 

от22.08.2014 г.  на Министерския съвет за приемане на тарифа, по 

която  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  заплащат 

предизборните  предавания  в  БНТ,  БНР  и  техните  регионални 

центрове. То ще се предостави за сведение в Канцелария № 23 за 

текущо архивиране. ТВ окончателния си вид то е в същия вид, така, 

както съгласувахме проекта на постановление.

В един доклад, който направих на 26.08.2014 г. – писмо от 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет 

господин Даков  –  се  отправя  покана до Централната  избирателна 

комисия на 1 септември 2014 г. от 10,00 ч. да присъстват желаещите 

представители  на  ЦИ К в  Гранитна  зала  на  Министерския  съвет, 

където ще се проведе среща на министър-председателя с областните 

управители.  Аз  ви  докладвах  за  сведение  писмото  на  датата,  на 

която се получи. Молбата ми беше, ако може, да изготвим писмо в 

рамките на вчерашния или днешния ден. По обективни причини се 

отложи за днес. Но ще помоля днес, може би, най-късно – утре, ние 

трябва да изпратим писмото. Дори утре е късно, ако заседанието ни 

е следобедно, за да можем да ги информираме, тъй като става дума и 

за осигуряване на съответните протоколни изисквания.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-223 

от26.08.2014  г.  -  за  да  приключа  с  преписката,  предоставям  я  на 

Канцелария № 23 за текущо информиране – за обучителен семинар 

от 11 до 12 септември – „Нови моменти в практиката по възлагане на 

обществени поръчки”.

Както  се  разбрахме,  след  изборите  ще  се  възползваме  от 

такива семинари и обучителни курсове. Към настоящия момент го 

докладвам само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във  връзка  със 

срещата  с  областните  администрации,  кои  са  желаещите 

представители на Централната избирателна комисия да присъстват 

на срещата на 1 септември от 10,00 ч.?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Една  голяма  група  колеги  сме  на 

разпит  на  1  септември  –  аз,   госпожа  Росица  Матева,   госпожа 

Йорданка Ганчева,  господин Георги Баханов….

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  поемам  ангажимента  за  колегите, 

които  са  на  разпит  в  понеделник,  да  се  обадя  на  разследващия 

полицай  и  да  помоля  да  променим часа  или  да  се  отложи,  за  да 

можем да присъстваме на тази среща, защото и аз имам желание да 

присъствам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  тази  среща 

обикновено е важна дотолкова, доколкото се поставят и практически 

въпроси  от  страна  на  областните  управители.  Знаете,  че  те 

осигуряват  съответните  условия  и  обезпечават  дейността  на 

районните избирателни комисии и тъй като към момента вече може 

да се постави, включително въпроса за осигуряване на условия за 

приемане на протоколите от секционните избирателни комисии, така 

че би било добре повече представители на ЦИК да присъстват на 

тази среща. Аз също заявявам желание да присъства.

 Госпожо председател, аз също заявявам желание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  аз  също  заявявам 

желание и считам дори за свое задължение да участвам в тази среща.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  направо  заявявам  желание  за 

участие в срещата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  също  заявявам  желание  да 

присъствам на тази среща.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  госпожа Матева ми напомни 

и всъщност е много резонно и е добре  говорителите да присъстват, 

за да могат след това да осведомят и медиите дотолкова, доколкото 

ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с дейността на ЦИК.

 Така  че  записвам  председателя,  аз,   господин  Цачев, 

госпожа Матева,  госпожа Сидерова,  господин Баханов,  госпожа 
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Ганчева,   господин Пенев,   госпожа Камелия Нейкова,  господин 

Александър Андреев,  господин Цветозар Томов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  като  за 

говорителите е с последващо съгласие. 

Колеги,  моля  гласувайте  предложението  за  изпращане  на 

писмо с посочените имена на членове на Централната избирателна 

комисия, които да присъстват на срещата на 1 септември от 10,00 ч. 

в Министерския съвет.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев.  Георги Баханов,  Емануил Христов, Ивайло Ивков, 

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов  Росица  Матева,  Румен 

Цачев и Румяна Сидерова);  против – няма. 

От залата отсъстват: Александър Андреев, Камелия Нейкова, 

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветомир Томов, Мария Бойкинова 

и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Благодаря.

Колеги, продължаваме със следващата точка.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам отложената точка 

от вчера във връзка с доклада, който направих на 26.08.2014 г., по 

повод  постъпило  писмо  в  Централната  избирателна  комисия  от 

администрацията на Министерския съвет с приложена документация 

във връзка с възлагането на изработката и доставката на хартиени 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 5 

октомври 2014 г.

Първото нещо, което трябва да направим, е да съгласуваме – 

аз ви предлагам технически бележки, които ви докладвах вчера –с 

тези бележки проектодокументацията и, на второ място, да изразим 

становище по искането от администрацията на Министерския съвет 

по броя на бюлетините.
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В  тази  връзка  от  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия в папка „Справка избиратели по избирателни 

списъци”  е  публикувана  справка  за  броя  на  избирателите  по 

избирателни  списъци  по  т.  1  по  изборни  райони  за  изборите  за 

народни  представители  през  2013  г.  и  броя  на  гласувалите 

избиратели според положените подписи в тези избори, както и за 

изборите за Европейския парламент на 25 май  2014 г. по райони.

Освен това има и една обобщена справка, по която може да се 

направи  сравнение  между  тези  числа  за  изборите  за  Народно 

събрание и в изборите за Европейския парламент. Това е дадено в 

една таблица. 

Продължих  да  мисля  по  въпроса  за  оптимизиране  броя  на 

бюлетините. Разбира се, че са възможни различни варианти, когато 

изготвяме окончателното си предложение. Това, на което искам да 

обърна  внимание,  е,  че  разпоредбата  на  чл.  209,  ал.  3  предвижда 

броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 при всички видове избори 

да  е  равен  на  броя  на  избирателите  за  съответния  вид  избор, 

увеличен с 10 на сто.

Към  настоящия  момент  по  аналогични  разпоредби  в 

изборните  закони  Централната  избирателна  комисия  и 

Министерският  съвет  като  възложител  или  областните 

администрации  в  зависимост  от  решението  на  централната 

изпълнителна власт, сме приемали, че това е броят на избирателите 

по  избирателни  списъци  към  датата  на  приемане  на  съответното 

решение.  Не  сме  имали  друг  прочит  на  закона,  макар  той  да  е 

възможен – броят на избирателите, реално гласували на последните 

няколко вида избори, от същия вид избори, увеличен с 10 на сто. 

Такава гледна точка бихме могли да имаме и ние и бихме 

могли да обсъдим, но продължавам да имам резерви за това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Заповядайте, колега Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  също  прегледах  таблиците  и 

писмото.  Попресметнах  ги,  но  всъщност,  ако  вземем  реално 

гласувалите избиратели, рискуваме много да не достигнат бюлетини, 

ако има по-висока избирателна активност. Така че в крайна сметка 

си мисля, че това, което предлагате, е правилно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги, има ли други становища, въпроси?

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  аз  направих  една 

сметка.  Реалният  брой  на  гласувалите  избиратели,  увеличен  с  30 

процента, става 3 милиона и нещо. Разбира се, че е рисковано. 

На  може  ли  броят  избирателите  според  избирателните 

списъци да определи броя на бюлетините, без да ги увеличаваме с 10 

процента? Все пак това не е риск.

РОСИЦА МАТЕВА: Това вече не е риск, защото те са почти 

двойно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате думата.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Получават  се  80  хиляди  по-малко 

бюлетини.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, друг е избирателният корпус.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това,  че имахме 

възможност  един  –  два  дни  да  обмислим,  да  помислим  и  да 

мотивираме решението, което ще приемем, бих ви предложила, тъй 

като  днес  е  добре  да  изпратим  писмото  до  администрацията  на 

Министерския съвет, за да може те да подготвят документацията и 

да  започне  процедурата  по  възлагане  изработката  на  хартиените 

бюлетини, да се уточним. Ако мога така да кажа, имаме утехата, че 

имахме размисли, помислихме, обсъдихме, но определено считам, че 

мнозинството  от  нас  сме  на  мнение  да  не  изменяме  досегашната 

практика по прилагането на Изборния кодекс или изборните закони 

в тази част.
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Да се уточним, живот и здраве, при изготвянето на доклада с 

анализа  от  произведените  избори  и  предложенията  за 

усъвършенстване  на  законодателството  да  направим  своето 

предложение до законодателния орган. В тази връзка ви предлагам, 

ако нямате други бележки, с тези бележки, чисто технически, които 

не  променят  по  смисъл  съдържанието  на  предложената 

проектодокументация,  да  изпратим  писмо  до  администрацията  на 

Министерския съвет, да съгласуваме с техническите бележки, като 

направим  предложение  единствено  и  само  на  ред  „чужбина”  – 

числото  300  хиляди  да  бъде  заменено  с  400  хиляди  с  оглед  на 

нашето  предишно  съгласувателно  писмо  до  Министерството  на 

външните работи. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,   оставям  още 

малко време за размисляне. 

Виждам,  че  няма  възражения.  Докладчикът  ще  подготви 

проект на писмо и след  това ще го гласуваме.

Колеги, продължаваме към следващата точка – точка седма - 

от дневния ред:

7. Обсъждане  на  въпроса  относно  техническите 

характеристики на бюлетините.

Докладчик е колегата Севинч Солакова.

Заповядайте, колега Солакова, да докладвате.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  е  публикуват  проект  на  техническите  характеристики  на 

бюлетината за гласуване в страната.

Съдържанието  съответства  на  предложението,  което 

получихме от печатницата на БНБ с писмо с вх.  № НС-00-107 от 

26.08.2014 г. Вие снощи имахте възможност да погледнете тяхното 

предложение.  Ще  видите,  че  в  този  проект  на  технически 

характеристики не е коментиран образът, който те са представили на 

нашето внимание. 

Предложението ми ще бъде да се запознаем с така изготвения 

проект на  технически характеристики,  който проект има предвид, 
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първо,  образеца  на  изборна  книга  –  Приложение  №  92-НС  – 

утвърдена  с  решение  на  Централната  избирателна  комисия  от 

15.07.2014 г. и, както ви казах, образеца на бюлетина така, както е 

изготвен и предложен на нашето внимание от печатницата на БНБ.

Предложението ми е да разгледаме характеристиките и, след 

като ние с протоколно решение днес ги утвърдим, да ги изпратим на 

печатницата на БНБ, за да могат да видят и да изразят и те своето 

становище, след което ще изработим съобразно и бележките, които 

ще  ни  направят  от  печатницата,  проекта  на  технически 

характеристики  на  бюлетината  за  гласуване  извън  страната  и  с 

решение на Централната избирателна комисия ще ги приемем.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Като  става  въпрос  за  техническите 

параметри  на  бюлетината,  аз  смятам,  че  задължително  трябва  да 

изключим камерата, защото това са неща, които се пазят в тайна с 

цел защита на бюлетината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да изключим камерата, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев.  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,  Румен Цачев  

и Румяна Сидерова);  против – няма.. 

От залата отсъстват: Александър Андреев, Камелия Нейкова, 

Цветомир  Томов, Емануил  Христов, Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,   преминаваме 

към следващата точка от дневния ред – точка осма:

8. Проект на решение за допускане на промяна в Решение 

№ 747-НС от 20.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

Заповядайте, колега Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  за 

решение   е № 748, качен в папката за днешното заседание.

Постъпила е молба от представляващия Политическа партия 

„Обединена България” Илияна Райчева Сиракова, с която ни моли от 

наименованието за отпечатване в бюлетината, което сме утвърдили с 

наше Решение № 747-НС за регистрацията на партията, да отпаднат 

думичките  „политическа  партия”  преди  наименованието  на 

„Обединена България”.

Поради това ви предлагам и наименованието на партията за 

отпечатване  в  бюлетината  да  бъде  „Обединена  България  -  ОБ”  с 

големи букви.

Предлагам да приемем решение, с което изменяме Решение 

№ 747-НС от  20.08.2014  г.  на  Централната  избирателна  комисия, 

като допуска промяна в наименованието на партията за отпечатване 

в бюлетината, както следва ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ – ОБ.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  в  тридневен 

срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

така предложения проект на решение.

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

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  Цветомир  Томов, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов, Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и Румяна 

Сидерова);  против –  няма.  

От  залата  отсъстват: Маргарита  Златарева,  Александър 

Андреев, Владимир Пенев,  Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейманов и Таня Цанева.  

Решението се приема.

Решенето има № 801-НС.

Заповядайте, колега Сидерова, да продължите доклада си.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-01-

26  от  днешна  дата  е  пристигнало  писмо  от  канцеларията  на 
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президента, с което са ни предоставили Указ № 218 от 25.08.2014 г. 

на президента на Републиката за насрочване на частичен избор за 

кмет  на  кметство  Горно  Кирково,  община  Кирково,  област 

Кърджали на 12 октомври 2014 г. 

Следва  и  този  частичен  избор  да  бъде  съобщен  и  качен  в 

информацията, която се намира на нашия сайт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  точка  девета -  от 

дневния ред:

9.  Доклад по жалба и проект на решение за поправка на 

допусната техническа грешка в Решение № 698-НС от 14.08.2014 

г. на ЦИК.

Докладчик е колегата Йорданка Ганчева. Заповядайте, колега 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  поща  е 

качен  проект  на  решение  №  747.  Той  е  изготвен  във  връзка  с 

постъпило писмо от председателя на РИК – Кърджали, а именно:

„Приложено връщам ви удостоверение № 10 от 14.08.2014 г., 

в което е допусната техническа грешка при изписването на ЕГН-то 

на член на районната избирателна комисия  госпожа Иванка Петкова 

Илиевска.”

Тя моли да се поправи техническата грешка, като се изпише 

правилното ЕГН.

Колеги, в тази връзка съм изготвила проект за решение, който 

да допусне поправка на техническа грешка в Решение № 698-НС от 

14.08.2014  г.  на  ЦИК  за  назначаване  на  РИК  –  Кърджали,  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. относно 

ЕГН  на  Иванка  Петкова  Илиевска,  назначена  за  член  на  РИК, 

съответно като погрешно отпечатаното ЕГН се замени с ЕГН-то на 

члена на комисията.
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След  като  приемем  решението,  ще  възложа  на 

администрацията  да  изготви  съответното  удостоверение  с 

правилното ЕГН.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложения, 

коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мария  Мусорлиева, Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Цветомир Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев и 

Румяна Сидерова);  против –  няма.  

От залата отсъстват: Александър Андреев,  Владимир Пенев,  

Ивайло  Ивков, Камелия  Нейкова, Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов и Таня Цанева.  

Решението се приема.

Решенето има № 802-НС.

Колега Ганчева, имате думата за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение, 

докато  пристигне  оригиналът,  тъй като жалбата  е  получена  по е-

mail.

Постъпила е жалба с вх. № НС-11-5 от 27.08.2014 г., която ми 

е разпределена за доклад днес, от Коалиция „БСП – лява България” 

относно неспазване изискванията на чл. 71 от Изборния кодекс от 

РИК – Кърджали. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева. Това е за сведение на този етап.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка десета – 

от дневния ред:

10  Информация  за  тарифи  на  доставчици  на  медийни 

услуги.

Заповядайте, колега Мусорлиева по отношение на тарифите.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, за сведение и за 

обособен  класьор  ви  докладвам следните  тарифи,  пристигнали  от 

следните  доставчици  на  медийни  услуги:  „Нов  живот”  – 

информационен  всекидневник,  издание  „Родопи”,  „Властта.ком”  – 

онлайн медия, Радио „Микс – 92,9”, Фолк радио, Нетоинфо – Кирил 

Вълчев  за  някои  от  сайтовете  на  Дарик  радио,  „Вис  Виталис”  – 

радио  ВВ,  „Кърджали  хабер”,  Фрогнюз,  „Виделина  –  БГ.ком”, 

Българска  телеграфна  агенция,  което  ще  разгледаме  малко  по-

подробно  в  по-късен  момент,  онлайн  „Седмица”, 

Asen@publitiksmedia.bg  , Дарик радио, „Балкан брод кастинг груп  , „7 

нюз”,  ТV7  ЕАД,  Национална  телевизия  „Скат”,  ТV  Око, 

Властта.ком,  Зонанюз.ком,  vestnik.devin  gmail.com  - това  са  за  в. 

„Девин”  в  „7  дни”,  ТV  Туидъс  –  Сливен,  „Sedmica.sliven.net, 

„Sliven.net,  Sliven.net,  Радио „Девин”,  Фокс интернешънъл ченълс, 

Нова бродкастинг груп, Нет инфо, Радио „Енерджи, Радио „Нова”, 

Радио „Вероника”, Сити радио, Радио „Рок”, БГ Радио, Радио 1 рок, 

Радио 1, „Десант” – национален седмичник на патриотичния печат, 

Севлиево  днес,   Клуб.бг,  „Знаме  –  бг”,  „Зона  нюз.ком,  „Трета 

възраст”,  Инвестор – бг,  Инфорегиона – бг,   Медиапул – бг, БТV 

медия груп, Радио елто – Козлодуй,  Уебкафе-бг.

Засега това са, колеги. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Колеги, продължаваме по реда на заявките. 

Давам  думата  на  колегата  Грозева.  Заповядайте,  колега 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-107 от 

днешна дата  –  28.08.2014 г.  е  пристигнала жалба до Централната 

избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия – Монтана, 

от  Тошко  Методиев  Бартинков  против  Решение  №  23-НС  от 

21.08.2014 г. на РИК-Монтана. Оспорвано е решението.

Към жалбата е приложено единствено и само Решение № 23 

на  районната  избирателна  комисия  –  Монтана.  Районната 

mailto:Asen@publitiksmedia.bg,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%20%E2%80%9E%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF
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избирателна  комисия  е  оставила  жалбата  без  разглеждане  поради 

просрочване,  тъй  като  е  установила,  че  заповедта  на  кмета  за 

образуване на избирателните секции е публикувана на 08.08.2014 г. 

в 13,45 ч., а жалбата е депозирана на 20.08.2014 г.

Тъй като ние нямаме данни, предлагам да се дадат указания 

на председателя на РИК-Монтана да окомплектова жалбата ведно с 

първоначалната жалба, с данни кога и как е обявена заповедта на 

кмета  за  образуване  на  избирателните  секции,  след  което  ви 

предлагам да я разгледаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги, това е за сведение на този етап и ще изпратим искане 

за комплектоване на преписката.

Колеги,  продължаваме  със  следващия  доклад  на  колегата 

Грозева.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  вх.  № НС-15-60  от  днешна  дата  е 

пристигнало от Районната избирателна комисия – Велико Търново, 

уведомление, че предварителните избирателни списъци са обявени 

на  съответните  интернет  страници  на  общините  и  съответно  са 

посочени интернет-адресите.

От  община  Троян  с  вх.  №  НС-06-13  от  28.08.2014  г.  е 

пристигнало  писмо  от  кмета  на  общината,  с  което  ни  моли  да 

разрешим отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

книжата  от  произведения  национален  референдум,  за  да  бъдат 

прибрани там книжата от  изборите,  които ще се  произведат  на  5 

октомври 2014 г.

Предлагам ви, вече имаме модел на отговор, да го изпратим 

по електронен път или по пощата, както прецени комисията. И по 

двата варианта. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този стандартен отговор на писмо, което да бъде изпратено, моля 

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

Мария  Мусорлиева, Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Нейкова, Метин  Сюлейманов  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и 

Румяна Сидерова);  против –  няма.  

От  залата  отсъстват: Севинч  Солакова,  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова, и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Продължете, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Получихме едно писмо по електронната 

поща, входирано с вх. № 22-99 от 27.08.2014 г., но тъй като то касае 

проблема,  който  обсъдихме  във  връзка  с  моя  доклад  по  повод 

решението за регистрация на наблюдатели от Фондация „Младежка 

толерантност”,  ви  предлагам  да  отложим  за  утре  гласуването  на 

отговора. 

От  разговора  с   госпожа  Камелия  Нейкова  стана  ясно,  че 

вчера на срещата, проведена с "Информационно обслужване" АД, са 

дадени указания и колегите са реагирали и следващите писма, които 

ще получаваме в резултат на извършената проверка,  ще съдържат 

текста, който ние сме дали като указание.

Така  че  ви  предлагам  това  писмо,  тъй  като  ще  трябва  да 

отговорим, макар и по електронен път, да го отложим за утре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

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

Мария  Мусорлиева, Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Нейкова, Метин  Сюлейманов  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и 

Румяна Сидерова);  против –  няма.  
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От  залата  отсъстват: Севинч  Солакова,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Следващият,  която заяви готовност да докладва,  е колегата 

Нейкова. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  папката  за  днешно 

заседание  ви  предлагам  един  проект  на  писмо  до  районните 

избирателни комисии. Проектът е с № 1418.

Предлагам  ви  да  изпратим  такова  писмо  до  районните 

избирателни  комисии  във  връзка  с  навременната  проверка  на 

кандидатите  в  ГД  „ГРАО”,  както  и  да  разполагаме  ежедневно  с 

актуална информация относно регистрираните кандидатски листи.

Ще  ви  помоля  да  погледнете  проекта  на  писмо.  То  е  във 

връзка с реда за проверка, който сме приели с наше Решение № 763-

НС от 21.08.2014 г. Във втория абзац решението, което е цитирано - 

№ 771 – е решението, с което въвеждаме изискване, когато се внасят 

предложенията за регистрация на кандидатските листи, данните да 

са и на технически носител в електронен вид, като сме указали в 

това решение и какви данни да се предоставят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари, предложения по така предложения ви проект на писмо?

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Процедурата,  която  обсъждахме  вчера, 

беше малко по-усложнена. Не само данните от техническия носител 

отиват към ГД „ГРАО”, а те отиват след проверка на имената в една 

друга  таблица  въз  основа  на  техническия  носител.  Точно това  се 

обсъждаше вчера.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не. Това е първата проверка – по 

т. 1, която се прави, за да се види дали е навършил 21 години, дали 

не е поставено лицето под запрещение, дали не изтърпява наказание 

„лишаване от свобода”. Това е по т. 1 от решението. Това трябва да 

се  прави  само  в  ГД  „ГРАО”.  А  другата  проверка  е  с  друга 

технология.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, уточнихме се.

РУМЯНА СИДЕРОВА: А другата проверка е вече така, както 

я уточнихме. Но тя не е предмет на това писмо. Госпожа Камелия 

Нейкова каза,  че целта на второто й предложение е ние бързо да 

придобием информация дали всички партии, които се регистрираха 

при нас, са се регистрирали поне в един избирателен район, за да 

можем в  тези  един –  два  дни да  насрочим жребия.  За  това  става 

дума. По този начин те ще ни облекчат. Те по е-mail ще ни съобщят: 

вчера регистрирахме листа на тази, тази и тази партия или независим 

кандидат еди кой си.  Нищо друго нас не ни интересуват.  Нас ни 

интересуват  реално  партиите  и  коалициите  дали  са  регистрирали 

листи  в  различните  изборни  райони,  за  да  си  направим  ние  тази 

справка.

В тази връзка информацията, която ще идва, да се събира в 

стая № 60 при регистрациите, за да може да се обобщава от групата 

по  регистрациите.  Единият  отговорник  пък  е  и  единият  от 

говорителите.  Те да  ни предложат решението за  датата  и  часа  на 

жребия. Това е идеята.

Когато  ни  дойдат  тези  съобщения,  вече  ще  си  направим 

проверките дали имат листи във всички райони, за да вземем пък 

другото решение, което е относно медийните пакети. Но това като 

начало е свързано само с датата и часа на жребия.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Преди да изпратят данните на електронния 

носител  при  нас,  да  извършват  съпоставка,  едно  сравнение  за 

идентичност  между  това,  което  е  предадено  при  тях  на  хартия, 

вписано в предложението, и това, което е вписано на електронния 

носител,  защото  след  това  това  е  предпоставка  за  грешки  и  то 

проверка буква по буква и число по число, както са вписани. Ако 

има разлики,  да ги уточнят със съответните партии и коалиции и 

тогава да ги изпратят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  мисля,  че  това,  което 

предлага колегата Цачев, сме го записали в Решение № 771-НС като 

изискване  към  районните  избирателни  комисии,  а  именно,  че 

техническият  носител  се  представя  едновременно  с  останалите 

документи  и  районната  избирателна  комисия  проверява 

съответствията  на  данните.  Тоест,  ако  го  впишем  в  писмото,  се 

повтаряме. Ние изрично сочим, Решение № 771, където е указано, че 

те  трябва  да  правят  тази  проверка  за  съответствие  на  данните. 

Естествено, че ако има някъде разлика, трябва да се коригира. Но не 

смятам, че чак толкова подробно трябва да им указваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги, има ли други изказвания?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да,  чета,  че  в  решението  има  едно 

изречение, което казва: „РИК проверява съответствието на данните 

за  кандидатите,  вписани…”  ,  но  понеже  наистина  това  е  важно, 

колеги, тези данни се изпращат, после се препращат и в един момент 

да  не  стигнем  дотам  да  има  проблеми.  Те  имат  значение  при 

осъществяване  наистина  не  на  тази  проверка,  но  на  следващата, 

която ще бъде след 2 септември. Обаче да не стане така, че да се 

ползва тази база данни, която сега се изпраща, и ако е допусната 

грешка, след това една цифричка в ЕГН-то или една буква в името 

обърква проверката.

Няма пречка да кажем в писмото с едно изречение предвид 

решението  да  извършват  проверката  за  съответствие,  макар  и  не 

толкова подробно и категорично, но все пак отново да ги подсетим 

за това нещо. Мисля, че можем да използваме самото писмо и за 

това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  възразявам.  Ще 

допиша предложението на колегата Цачев, но искам да уточня, че 

целта  на  писмото  е  съвсем  различна.  -  както  каза  и  колегата 
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Сидерова,  ние  да  имаме  по-рано  информация,  за  да  можем  да 

организираме жребия.

А  това,  от  което   господин  Цачев  се  опасява  –  че  може 

некоректни данни да бъдат подадени за следващата проверка, ние в 

наше Решение № 763-НС сме поставили изрично изискване не по-

късно  от  24  часа  след  приключване  на  срока  за  регистрация  на 

листите  –  2  септември  –  те  да  ни  изпратят  пълните  кандидатски 

листи. Така че на база на тази информация, обобщена, която те ще 

ни  изпратят  след  приключване  на  регистрацията,  ще  се  извърши 

другата проверка.

Целта  на  това  писмо  е  ние  да  го  ползваме  само  като 

предварителна информация с организационен характер. Но въпреки 

всичко ще изпиша и тази бележка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

Други допълнения, становища? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на писмо ведно с 

допълнението в рамките на едно изречение  - кратко и ясно.

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

Мария  Мусорлиева, Маргарита  Златарева,  Цветомир  Томов, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Росица 

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

От  залата  отсъстват: Севинч  Солакова,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин Сюлейманов  и  Таня  

Цанева.  

Предложението се приема.

Моля, продължете, колега Нейкова, със следващия доклад.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Предложението  на  колегата 

Сидерова тази информация, като постъпва по електронната поща в 

ЦИ К, тя да се обобщава от сътрудниците в ст. 60 в табличен вид и 

да можем да следим къде има регистрирани кандидатски листи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това го уточняваме. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Поставям  този  въпрос,  защото, 

доколкото  разбрах,  Кирил  Пенев  подпомага  и  работата  за 

гласуването извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, но там, в тази стая е и 

Мария.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Мария,  която  е  ангажирана  с 

наблюдателите и социологическите агенции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В момента няма поток в 

тази   връзка.  Двамата  могат  да  бъдат  взаимозаменяеми  и  да  се 

допълват.

Колега, искам да уточня нещо. Нали не възразява работната 

група  да  насочвам  като  докладчик  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия към колегата  Нейкова за  обобщен доклад,  а 

вече възлагането за обработка в база данни да бъде от служителите 

по граждански договор, защото на мен вече ми идваха разпределени 

листи и аз направих различно.

Добре,  накрая ще има обобщен доклад от ръководителя на 

работната група.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  макар  че  няма  много 

отношение към коментираното, но мисля, че има с оглед, така да се 

каже, в техническо организационно отношение. Моите наблюдения 

са, че Кирил го пращаме тук – там. Мария, другата сътрудничка в 

стая  №  60,  се  занимава  с  наблюдатели,  със  социологически 

проучвания. Мисля, че за предходните избори имахме много повече 

сътрудници и мисля, че не можем да очакваме свръх от тези хора.

Затова  моето  предложение  е  да  си  помислим  в  определен 

срок и да предложим сътрудници, които да назначим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  колеги,  подкрепям 

това  предложение.  Нека да  помислим, защото наистина хората  са 

натоварени.

Колеги, продължаваме със следващ доклад.
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Колеги, вие сте се заявили по имена с множество доклади, 

които  аз  не  съм  записала  като  такива,  но  съм  записала 

последователност на заявката.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  ще  докладвам  няколко 

писма, които не са качени в папката с днешното заседание, защото 

са  буквално  с  по  едно  изречение  и  еднотипни.  Те  са  свързани 

основно  с  опита  за  извършване  на  проверка  в  системата,  която 

позволява проверка в подписките за подкрепа на регистрацията на 

партия или коалиция,  а именно това са писма с вх.  № НС-22-103 

от27.08.2014  г.,  №  НС-22-106  от  28.08.2014  г.,  №  НС-22-94  от 

27.08.2014 г., № НС-22-93 от 27.08.2014 г.

В  тези  писма  граждани  информират,  че  са  опитали  да 

направят  проверка,  но  не  получават  обратно  персонален 

идентификационен код.  Тъй като една част  от  тях са  с  вчерашна 

дата,  вчера действително имаше такъв технически проблем, който 

вече е отстранен. Но аз искам и едно друго уточнение да направим. 

Днес  разговарях  с   господин  Александър  Станев  от 

"Информационно  обслужване"  АД,  при  положение,  че  системата 

вече работи, защо все още има оплаквания, че лицата не получават 

обратно  персонален  идентификационен  код.  Те  ми  обясниха 

следното,  което,  ако комисията прецени, ви предлагам после като 

съобщение да го обявим на нашата интернет-страница.

Когато  едно  лице  заяви  през  електронния  си  адрес 

получаване  на  персонален  идентификационен  код  и  получи 

съобщението  с  кода,  има  второ  изречение,  което  изисква 

потвърждаване,  което  се  състои  в  кликване  върху  връзката  или 

линка, който е изписан там. Без това действие персоналният код не 

се активира и заради това хората не могат да извършат проверката.

Тази  техническа  подробност,  която  всъщност  има  голямо 

значение, трябва да се изясни. Аз също, когато проверявах себе си, 

първият път не го направих и помислих, че системата не работи. 
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Така че ви предлагам тези писма да ги препратим  - а те са 

получени  само  по  електронната  поща  –  да  ги  препратим  на 

"Информационно обслужване" АД и те да проверят, защото при тях 

има информация колко персонални кода са поискани, от какъв адрес, 

дали не е някакъв друг техническият проблем. Но това указание към 

гражданите  –  какви  действия  трябва  да  извършват,  за  да  няма 

проблеми, ви предлагам да качим едно такова съобщение на нашата 

страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

въпроси? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Мария  Мусорлиева, Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов, Ивайло 

Ивков, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин  Сюлейманов 

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

От  залата  отсъстват: Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Цветомир Томов, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Продължете, колега Нейкова, доклада си.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-15-62  от 

28.08.2014  г.  Районната  избирателна  комисия  –  Габрово,  ни  е 

изпратила няколко свои писма, вероятно за сведение. Едното е, че 

при тях няма подадени заявления  за  регистрация  на инициативни 

комитети. Информацията е представена в оригинал.

С  другото  ни  информират  относно  изпълнение  на 

задълженията по чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс от кметовете на 

общините,  а  именно  издадените  заповеди  за  обявяване  на 

избирателните секции.

Също така ни уведомяват и за съставяне на работна група от 

специалисти  и  назначаване  на  специалисти  към  районната 
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избирателна комисия, което те са направили по свое Решение № 6 от 

15.08.2014 г. 

Предлагам ви това Централната избирателна комисия да го 

приеме за сведение.

Колеги, с вх. № НС-15-57 от 27.08.2014 г. по електронната 

поща на ЦИК е получено писмо от Районната избирателна комисия – 

Кюстендил,  с  което  ни  изпращат  тяхно  решение  от  15.08.2014  г. 

относно регистрацията на РИК като администратор на лични данни.

Също  така  те  изпращат  своето  решение,  с  което  приемат 

инструкция по чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

Има и едно писмо до Централната  избирателна  комисия,  с 

което ни уведомяват, че тяхното решение е влязло в сила и ни молят 

за  указания  относно  последващи  действия  по  влязлото  в  сила 

решение на РИК – Кюстендил, в частта му, касаеща депозирането на 

заявление  за  регистрация  на  РИК  в  Х  район  Кюстендилски  като 

администратор на лични данни до Комисията за защита на личните 

данни.

Колеги,  във  връзка  със  становището,  което  получихме  от 

Комисията за защита на личните данни, че районните избирателни 

комисии  и  този  път  са  освободени  от  задълженията  да  се 

регистрират като администратори на лични данни, ви предлагам да 

отговорим на колегите от РИК – Кюстендил, че не е необходимо да 

предприемат последващи действия.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  обединяваме 

ли се около това мнение за РИК-Кюстендил? Обединяваме се. 

Моля,  гласувайте  предложението  да  се  изпрати  писмо  на 

РИК-Кюстендил, със съответните указания.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Маргарита 

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,  

Емануил  Христов, Иванка  Грозева, Ивайло  Ивков, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин  Сюлейманов  Румен  Цачев  и 

Румяна Сидерова);  против –  няма.  
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От залата отсъстват: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, 

Росица Матева, Ерхан Чаушев,  Цветомир Томов, Георги Баханов,  

Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Колеги,  връщаме се  към точките  от  дневния  ред,  които са 

най-важни  за  днешното  заседание,  а  именно  писмата  и  първо 

писмото  да  изпълняващия  длъжността  главен  секретар  на 

Министерския  съвет  във  връзка  с  техническата  спецификация  за 

хартиените бюлетини за гласуване.

 Госпожа  Солакова  има  думата.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка „Заседание” трябва вече да е публикуван проектът на писмо 

до главния секретар на Министерския съвет.  То е с отразяване на 

бележките  по  техническите  спецификации  и  изисквания  за 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини.  Това  са  чисто  технически 

бележки  с  единственото  по-значително  предложение  числото  300 

хиляди като брой на бюлетините за гласуване извън страната, да се 

замени с 400 хиляди. В последния абзац посочваме, че това наше 

предложение съответства на предложението на Министерството на 

външните работи, съгласувано с наше писмо с изх. № НС-04-6 от 

25.08.2014 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, запознайте 

се с писмото. Имате ли някакви допълнения, становища? Не виждам.

Моля,  гласувайте  този  отговор  на  писмо до  Министерския 

съвет.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов и Румен  

Цачев);  против –  няма.  
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От  залата  отсъстват: Мария  Мусорлиева, Румяна  Сидерова 

Росица Матева, Ерхан Чаушев,  Цветомир Томов, Георги Баханов,  

Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  техническите 

характеристики  с  поправките  в  момента  са  с  индекс  „1”  в  папка 

„Заседания”. С машинописката отстранихме технически корекции и 

сред всички размери, които бяха посочени в образеца на бюлетина 

от  печатницата,  сме  поставили  въпросителен  знак  с  оглед  на 

необходимостта от тяхното по-внимателно преглеждане на текста на 

нашето предложение.

Това, което е допълнено, първо, е в т. 3.6. в частта относно 

броя  на  кръгчетата.  Сега  вече  съответства  на  съдържанието  на 

образеца на бюлетината по Приложение № 92-НС, и в т.  3.11.  от 

техническите характеристики.

На следващо място е това, на което колегата Цачев обърна 

внимание  относно  максималния  брой  знаци.  Това  е  последното 

изречение в т. 3.10. – последното тира: „максималният брой знаци, 

съдържащи се на един ред”, ако правилно разчитаме знаците, които 

те са поставили в техническия образец.

Писмото  като  проект  също  трябва  да  е  публикувано  във 

вътрешната мрежа. То е до изпълнителния директор на печатницата 

на БНБ –  господин Георги Симеонов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

желаещи да вземат участие в дискусия.

Моля, гласувайте така предложения проект на писмо ведно с 

така предложените технически характеристики на бюлетината.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев); 

против –  няма.  
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От залата  отсъстват: Румяна  Сидерова, Мария  Мусорлиева, 

Цветомир Томов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

 Колега Солакова, дойдохме в т. „Разни” до Вашите доклади. 

Така че моля да продължите и с тях.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо от БНБ с вх. № НС-00-128 от 27.08.2014 г. Както знаете, тези 

отчети  се  предоставят  на  счетоводителя  и  се  отразяват  в  една 

обобщена справка, която съм помолила в папка „Заседания” всеки 

ден  да  се  актуализира  и  накрая,  когато  приключи  срокът  за 

регистрация  и  на  независимите  кандидати,  ще  представя  на 

вниманието ви пълната справка.

На този етап ви го докладвам за сведение.

За  сведение  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  НС-15.56  от 

27.08.2014  г.  Това  е  писмо  от  Районната  избирателна  комисия  – 

Кърджали, с приложени решения, с които те възлагат определени в 

решенията  дейности  на  сътрудници и  на  експерти  към районната 

избирателна  комисия  съобразно  броя  по  Решение  №  660  на 

Централната избирателна комисия. 

По същия начин всички тези уведомления, писма и копия от 

решения, които получаваме от районните избирателни комисии, от 

администрацията се обобщават в една обща справка за  районните 

избирателни  комисии,  като  първата  част  от  колоната  съдържа 

номерата  на  решенията  за  назначаване  на  специалисти  по  вид  – 

експерт  и  сътрудник,  а  втората  колона  съдържа  предложения  на 

районната избирателна комисия за допълнителен брой специалисти, 

ако има такова решение.

На този етап го докладвам също за сведение.

За  сведение  ви  докладвам  и  писмо  с  вх.  №  НС-15-58  от 

27.08.2014  г.  Това  е  на  Районната  избирателна  комисия  – 

Кюстендил. Изпращат ни копия от решение във връзка с възлагане 

на функции на специалисти,  технически сътрудник и експерт към 

районната избирателна комисия. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Тези доклади бяха за сведение.

Отиваме към следващия докладчик в т. „Разни”.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Уважаеми  колеги,  по 

електронната  поща  в  Централната  избирателна  комисия  са 

постъпили две запитвания.

Първото е с вх. № НС-22-100 от 27.08.2014 г. Запитването е 

от  Павлина  Стефанова.  Не  съм  го  качил  във  вътрешната  мрежа. 

Писмото-отговор  съм  го  подготвил  и  е  качено  в  папка  „МС”  в 

днешното заседание. Ще го прочета, то е само с два реда. В своето 

питане  госпожа Стефанова поставя следния въпрос: „Живея повече 

от 14 години на остров Крит в Гърция”. Иска да упражни правото си 

на глас по електронен път.  В същото време казва,  че там работят 

доста българи и всички те желаят да упражнят правото си на глас на 

предстоящите избори на 5 октомври.

В отговор на нейното питане аз съм подготвил писмо с № 

1416,  което,  както казах,  е  качено във вътрешната мрежа в папка 

„МС”.  Няма  да  го  чета.  Отговорил  съм  с  едно  изречение,  че 

Изборният кодекс не предвижда упражняването на правото на глас 

по  електронен  път  и  по-нататък  отговорът  е  от  стандартния  тип, 

който вече одобрихме в рубриката „Въпроси и отговори” с оглед на 

онези  български  граждани,  които  работят  там.  За  да  могат  да 

гласуват,  да  си  подадат  своите  заявления,  за  да  се  изпълни 

законовото изискване за образуване на секция там.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейманов.

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Моля, гласувайте така изготвения проект на писмо.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев,  Цветомир Томов, Владимир 

Пенев,  Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка 
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Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин 

Сюлейманов, Росица Матева и Румен Цачев);  против –  няма.  

От  залата  отсъстват Маргарита  Златарева, Румяна 

Сидерова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Второто  писмо,  което  искам  да 

докладвам, е с вх. № НС-22-101 от 27.08.2014 г. Това е питане от 

господин  Пламен  Андреев  относно  промяна  на  заявление  за 

гласуване извън страната. Това е пак от стандартните отговори. Той 

е  подал  заявление,  с  което  иска  да  гласува  в  гр.  Йорк, 

Великобритания, но изразява притеснение, че не може да се събере 

необходимият брой за откриване на секция там и иска да промени 

заявлението  си  така,  че  да  може  да  гласува  в  Линц.  Аз  съм  му 

отговорил  със  стандартните  отговори,  които  ние  одобрихме  с 

рубриката „Въпроси и отговори”. 

Това е проект на писмо № 1417 и е качено във вътрешната 

мрежа в папка „МС”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колеги,  за 

въпроси и коментари. 

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да коментирам една, струва ми 

се,  техническа  грешка  във  второто  изречение  на  втория  абзац  – 

последното изречение: „Това обаче не Ви лишава от възможността 

да  гласувате  в изборите за  народни представители  на  5  октомври 

2014  г.  извън  страната  имат  всички  български  граждани.”  Тук 

някъде  ми  се  губи  смисълът.  Мисля,  че  има  техническа  грешка. 

Имам предвид самата структура на изречението. Може би трябва да 

има точка след „5 октомври 2014 г.” и да следва: „Право да гласуват 

извън страната имат всички български граждани.” Иначе не е ясно.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Добре, приемам бележката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

желаещи да вземат думата? Не виждам.
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Моля,  гласувайте  така  предложения  и  допълнен  проект  на 

отговор.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветомир  Томов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Метин Сюлейманов, Росица Матева и Румен Цачев);  против –   1 

(Ерхан Чаушев .  

От залата отсъстват Маргарита Златарева, Иванка Грозева, 

Румяна Сидерова, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега  Чаушев,  за  обяснение  на  отрицателен 

вот.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не оспорвам текста на писмото. Да, то е 

така.  Съображението  ми  е  пак  принципно.  Считам,  че  ако  до 

определен  срок  от  време,  както  предложихме  по  време  на 

разискванията, гражданинът реши да подаде заявление за разкриване 

на избирателна секция,  то това ново заявление би следвало да се 

уважи  и  като  се  анулира  предишното,  подчертавам,  при  писмен 

текст.  Мисля,  че  това  би  било  добре,  най-малкото  защото 

гражданите имат свободна воля до определен тип срок да променят 

волята  си  съобразно  променени  някакви  обстоятелства,  както 

намерят за добре. Законът не забранява това.

Както  казах,  тези  заявления  са  само  за  разкриване  на 

избирателни секции в чужбина.  А иначе правото безспорно не се 

губи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. Време е за 

следващия докладчик.

Заповядайте, колега Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз искам да докладвам едно писмо, 

което  фактически  е  разпределено  на  мен  за  доклад.  Копие  от 

писмото има и  госпожа Сидерова.

Това  е  писмо-предложение  от  Милко  Петров  Багдасаров. 

Всъщност има копие до министър-председателя, доколкото виждам, 

и до министъра на вътрешните работи. Аз ще ви го прочета, колеги, 

защото  ще бъде по-точно, за да си оформите мнението.

Няколко пъти се качва  в мрежата и го има,  но не мога  да 

уточня датата. Затова ще ви го прочета. Ако някой реши да отвори 

писмото  в  мрежата,  тъй  като това  писмо мина  при  доста  колеги, 

първото писмо е от 22.08.2014 г. След това има друго от 27.08.2014 г 

Номерът на писмото е № НС-10-21.

Аз наистина предлагам да ви го прочета. Моето предложение 

е то да остане за сведение. Вие сами ще се убедите защо.

„Уважаеми  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

ръководството  на  Българска  социалистическа  партия  в  Кърджали 

предлага  на  изборите  за  Народно  събрание  на  5  октомври  за 

български граждани с настоящ адрес извън границите на България, в 

страни, които не са членки на Европейския съюз, при гласуване да 

удостоверят  своята  самоличност  не  само  с  лична  карта,  но  и  с 

валиден международен паспорт.

Повод  за  нашето  искане  е  създадената  практика  в  9-ти 

многомандатен избирателен район – Кърджали, лица да гласуват с 

чужди лични карти. Масова практика е наши изселници в Република 

Турция  да  оставят  на  близки  или  на  кметове  на  населени  места 

личните  си  карти,  за  да  улеснят  издаването  на  документи  – 

удостоверения и други – необходими им документи.

По  време  на  избори  тези  лични  карти  се  използват,  за  да 

гласуват с тях други лица. По наша информация на местните избори 

през  2007  г.  в  страната  са  гласували  близо  70  хиляди  български 

граждани с  настоящ адрес  в  Република Турция.  Справка  на  МВР 

тогава посочи, че в дните преди изборите и в самия изборен ден в 

страната са влезли 15 хиляди български граждани с настоящ адрес в 



48

Република  Турция.  Няма  логично  обяснение  как  останалите  55 

хиляди са успели да гласуват в България, без да са били в страната.

Веднага след изборите през 2007 г. БСП – Кърджали, подаде 

жалба  в  Окръжна  прокуратура  заради  многото  сигнали  на  наши 

представители  в  секционни  избирателни  комисии  за  порочната 

практика да не гласуват реални избиратели, е техни лични карти.

Проверка на прокуратурата установи, че посочените от нас 

четири избирателни секции от гласували 230 души 173 не са били на 

територията на страната в деня на изборите.

Сега изборите за 43-то Народно събрание са на 5 октомври, 

когато  е  и  вторият ден на  празника Курбан байрам.  По традиция 

хиляди български граждани, които живеят в Турция, се завръщат по 

родните си места, за да прекарат празничните дни ….”

Колеги, ако го намерихте във вътрешната поща, да не го чета 

докрай?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  не  намирам  това 

писмо в папката с днешна дата, мога ли да ви помоля да ми кажете 

къде се намира писмото, защото не е достатъчно само да бъде чуто, 

тъй като се чете и прекалено бързо.

Аз  лично  предпочитам  да  го  видя,  защото  може би  много 

сериозни въпроси се поставят, доколкото разбирам от докладчика, и 

е добре всички да се запознаем и то – внимателно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Заповядайте,  колега  Мусорлиева.  Продължете  със 

следващите си доклади.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, на 28.08.2014 г. е 

получено  уведомление  за  извършен  предварителен  контрол  от 

Агенция за обществени поръчки, в което тя ни дава заключение, че 

изборът на процедура е законосъобразен. Става дума както за аудио-

визуалните произведения, така и за печатните материали. 
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Писмото е с вх. № НС-00-135 от 28.08.2014 г. със становище 

за осъществен предварителен контрол на основание чл. 19, ал. 2, т. 

24 от ЗОП. 

Ще го приложа към документацията.

Последното ми съобщение е най-вече към  господин Цветозар 

Томов, защото я няма в залата  госпожа Таня Цанева, за срещата с 

АБРО в понеделник в 10,30 ч. Каним и Обществения съвет, защото 

обикновено  с  тях  обсъждаме  възможности  за  разяснителната 

кампания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, Вие предлагате да 

поканим и Обществения съвет.

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

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

Мария  Мусорлиева, Александър  Андреев,  Цветомир  Томов, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова и  Румен  Цачев); 

против –  няма.  

От залата отсъстват Маргарита Златарева, Севинч Солакова,  

Емануил Христов, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме със  следващия заявил  се  докладчик, 

това е колегата Андреев. 

Заповядайте,  колега  Андреев,  по  точка  единадесета от 

дневния ред:.

11.  Проект  на  решение  за  участие  на  Земеделски  съюз 

„Александър  Стамболийски”  в  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство  Джулюница,  община  Лясковец,  област  Велико 

Търново.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, вчера по време 

на нашето дежурство с колегата Христов беше подадено заявление 

от  Земеделски  съюз  „Александър  Стамболийски”  за  участие  в 
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частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, 

област Велико Търново.

Предлагам ви проект, който е качен в папката от вчерашното 

заседание, а именно проектът е с № 743, като горе в „ОТНОСНО” са 

останали думи, които ще бъдат поправени.

Постъпило е заявление от политическа партия „Земеделски 

съюз „Александър Стамболийски”, подписано от представляващия и 

председател на партията Спас Янев Панчев, заведено под № 2 на 27 

август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор 

за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико 

Търново, насрочен на 12 октомври 2014 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено  след датата за насрочване 

на избора, а именно на 12.08.2014 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по 

ф.д. № 7371/1993 г. и удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-

00-468 от 30.06.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 

2011, 2012 и 2013 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 42-МИ 

от 1 август 2011 г. и притежава удостоверение № 3 от 1 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „Земеделски  съюз  „Александър 

Стамболийски” за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, насрочен на 

12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 

464, т. 1 от Изборния кодекс ви предлагам Централната избирателна 

комисия  да  регистрираме  политическа  партия  „Земеделски  съюз 

„Александър Стамболийски” за участие в частичния избор за кмет 

на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, 

насрочен на 12 октомври 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.
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Колеги, има ли коментари, становища? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.

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

Александър  Андреев,  Цветомир  Томов, Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  Ивайло 

Ивков, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин Сюлейманов,  

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

От  залата  отсъстват Маргарита  Златарева, Мария 

Мусорлиева, Севинч Солакова, Мария Бойкинова и Таня Цанева.  

Решението се приема.

Решението има № 803-МИ

 

Заповядайте, колега Андреев, за следващия Ви доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

посещението от страна на делегацията на ОССЕ, която проведохме 

на  18.08.2014 г.,  и  след като ви докладвах  писмото от   господин 

Громов, който беше поискал от нас да му предоставим списък на 

членовете на Централната избирателна комисия, които са участвали 

и евентуално нашите предложения, ни е изпратил е-mail с вх. № ЕП-

18-248 от 21.08.2014 г., с който ни уведомява, че е изготвен докладът 

на ОССЕ във връзка с проведените мониторинг до момента. Същият 

е качен в папката от днешното заседание, но е само на английски. 

Докладвам ви, че има резолюция от страна на председателя 

на Централната избирателна комисия за превод. След извършване на 

превода ще бъде качен и той за запознаване, за да можем ние да се 

запознаем с техните констатации, като, разбира се, след това бихме 

могли евентуално да обсъдим, ако има нужда, тези констатации.

Засега го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

С  това  заявилите  се  за  участие  колеги  до  този  момент  се 

изчерпаха.

Колеги, има ли още доклади? 
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Колегата  Георги  Баханов  беше  първи,  колегата  Владимир 

Пенев след него, колегата Ивков, колегата Томов, колегата Матева.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Госпожо председател, разпределено ми 

е  за  доклад  получен  е-mail  от  РИК-Благоевград,  Първи  изборен 

район  Благоевградски,  от  председателя  на  Районната  избирателна 

комисия,  който ни уведомява,  че на страницата на ЦИК в секция 

„Контакти с  РИК” са  установили,  че  телефонният номер,  който е 

посочен  за  връзка  с  Благоевград,  е  сгрешен.  Посочен  е  верният 

номер. Отпечатано е телефон 073 881 730, а той е 073 881 430. Това е 

и  номерът  на  факса,  като  и  залата,  в  която  се  помещава  РИК-

Благоевград, е зала № 36, а е отразено на нашата страница, че е в 

зала № 32.

Председателят  на  РИК –  Благоевград,  моли да  коригираме 

информацията и на страницата на РИК - Благоевград, предстои да се 

изпрати по съответния ред заявка до "Информационно обслужване" 

АД. Благодари ни и ни пожелава „Хубав ден” – председател на РИК 

– Благоевград.”

Докладвам го на колегите за сведение, а който има контакт 

евентуално на  стационарен телефон,  да  има предвид промяната  в 

номера и номера за залата. Това ще го дам в деловодството, за да 

бъде отразено в страницата на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Баханов. Това беше Вашият доклад.

Продължаваме със следващият.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  искам  да  ви  докладвам 

последното  писмо,  което  сме  получили  от   господин  Юруков  с 

вчерашна  дата.  Писмото  е  получено  по  електронната  поща. 

Всъщност той ни благодари за изпратения последен мейл-отговор на 

негови предходни запитвания.

Въпреки това заявява, че макар отговорът да му бил полезен, 

не изяснявал напълно въпросите, които бил поставил и оставял все 



53

още притеснен, че Централната избирателна комисия не можела да 

налага  административни  наказания  на  всички  лица,  които  са 

нарушили  Изборния  кодекс,  тъй  като  не  успявала  да  им  намира 

съответните  данни,  необходими  по  закон.  Възпроизвежда 

разбирането си за това, което сме му написали по отношение на това 

в какъв срок може да се състави акт за административно наказание. 

Отправя  едно  питане,  иска  да  му  отговорим  дали  разбира 

правилно нашия отговор.

Аз  предлагам  това  писмо  да  остане  за  сведение,  колеги, 

освен, ако някой от вас не ми предложи да му изготвя нов отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Пенев.

Колеги, има ли възражения? Няма. Остава за сведение.

Продължаваме със следващия докладчик.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви протокол 

за връщане на веществени доказателства, който днес в качеството си 

на дежурен получих от МВР – Перник, и както пише тук, от лицето 

Николай  Любенов,  старши  разследващ.  Касае  се  за  върнат  ни 

оригинал на заявление за участие на Комунистическата партия на 

България в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и 

оригинал на списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис. 

Тоест,  това  е  оригиналът  на  заявлението  и  оригиналът  на  цялата 

подписка, съдържаща 13 268 саморъчни подписа. Това е било дадено 

тогава за нуждите на разследването и днес бяха върнати, за което се 

състави  протокол,  който  аз  подписах  и  приех  документите  в 

присъствието на шефа на администрацията.

Бяха  проверени  двата  класьора.  Толкова  са  подписите  и 

оригиналът на заявлението, като сега, след като ви го докладвам, ще 

приложа в помещението, където се намират, и въпросният протокол 

ведно  с  постановление  на  Росица  Ранкова,  прокурор  на  Районна 

прокуратура  –  гр.  Перник,  която  е  установила,  че  досъдебното 

производство срещу виновно лице за престъпление по чл. 309, ал. 1 
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от НК е приключило. Не са нужни вече изисканите и дадени от нас 

документи,  поради  което  тя  е  преценила,  че  е  най-добре  да  се 

съхраняват в Централната избирателна комисия.

Така  че  ще  приложа  и  постановлението,  и  протокола,  ако 

позволите, по преписката заедно с класьорите и заявлението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков. Това е за сведение.

Колеги, преди да дам думата на другия докладчик, само, ако 

позволите,  да  допълня  доклада  на  колегата  Мусорлиева.  Да, 

получени са положителни становища и за двете обществени поръчки 

за предварителен контрол, но преписката, която тя докладва, беше 

№ НС-00-135, а другата преписка е № НС-00-137 от 28.08.2014 г., с 

което и двете поръчки имат предварителния контрол и изборът на 

процедура е законосъобразен.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Само да  ви  кажа,  че  това,  което 

имах при мен, беше с номера, който продиктувах в оригинал. Така 

че там бяха закачени двете. Не зная какъв е допълнителният номер, 

който не съм виждала.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа е качен файл „ЦИК-00-225-ЦТ от днешна дата.

Това  е  уведомително  писмо  на  Обществения  съвет   от 

последното  им  заседание  –  от  26.08.2014  г.  –  с  предложение 

комисията  да  одобри  промени  в  правилата  за  дейност  на 

Обществения съвет.

Вчера,  когато  докладвах  за  заседанието  на  Обществения 

съвет,  аз  казах,  че  очаквам  да  получим  такъв  документи.  Моето 

предложение  е  сега  да  го  докладвам  за  сведение,  за  да  могат 

членовете на комисията да се запознаят с това уведомително писмо, 

а утре да представя проект за решение, каквото трябва да вземем, 

ако решим да удовлетворим това искане. В случая има време да се 
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види  спокойно  от  членовете  на  комисията,  тъй  като  следващото 

заседание на Обществения съвет е във вторник и дотогава те няма да 

работят по новите правила, ако ги одобрим. Това предлагам да го 

докладвам сега за сведение, а утре ще предложа проект за решение, 

за да можете, колеги, да се запознаете с него преди да обсъждаме 

проекта за решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Томов.

По този доклад – засега за сведение, а утре – проект? Има ли 

възражения? Не виждам възражения.

Продължете, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Следващото писмо е с № ЦИК - 00-227, 

което  също  сега  искам  да  докладвам  за  сведение,  но  по  друга 

причина. Това е заявка от Гражданско сдружение „В” от гр. Варна за 

членство  в  Обществения  съвет,  която  е  адресирана  директно  до 

Централната  избирателна  комисия.  Мисля,  че  тук  трябва  да  видя 

дали комисията ме подкрепя или не, тъй като по досега действащите 

правила  на  Обществения  съвет,  Общественият  съвет  има  всички 

документи, необходими за членство в Обществения съвет, които са 

приложени, както при първоначалните регистрации. Те са описани 

във файла ЦИК-00-227, включително списък на регистрираните от 

това сдружение наблюдатели на парламентарните избори през 2013 

г. и на изборите за Европейския парламент през 2014 г.

Виждам  обаче  следния  проблем.  По  гласуваните  от  нас 

правила  на  Обществения  съвет,  по  които  Общественият  съвет 

работи, уточнихме процедурата кандидатстването на нови членове 

да мине първо през Обществения съвет,  а Общественият съвет да 

предлага на ЦИК да одобри избора, ако го направи.

От тази гледна точка аз бих предложил преди да разгледаме 

тази заявка,  тя да бъде внесена и, ако може да гласуваме някакво 

протоколно решение за това сега, в Обществения съвет, за да вземем 

и  мнението  на  Обществения  съвет  преди  да  предложа  проект  за 

решение.
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Общественият съвет има заседание във вторник.

Питането ми към комисията е одобрява ли такъв подход по 

отношение на тази заявка за включване на Гражданско сдружение 

„В”  в  Обществения  съвет,  за  да  не  пренебрегнем  мнението  на 

Обществения съвет, след като сме приели такива правила.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  ние вече имаме 

точно такава практика.  Тя е трайна. Когато при нас постъпи едно 

заявление,  ние  го  докладваме  за  сведение  на  комисията  и  го 

предаваме на Обществения съвет.

Благодаря за този доклад. Затова съм Ви резолирала за доклад 

и за Обществен съвет, защото тази процедура вече сме я утвърдили.

Заповядайте, колега Томов, за следващия Ви доклад.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това, което следва да докладвам, вече 

комисията ще реши дали за сведение да го докладвам или трябва да 

вземем протоколно решение.

Става дума за това, че с един кратък е-mail – не е качено във 

вътрешната мрежа, а мисля, че и няма смисъл да бъде качено, аз ще 

го прочета – председателят на Обществения съвет Емилия Друмева 

уведомява Централната избирателна комисия и администрацията, че 

възлага председателстването на заседанията на Обществения съвет 

до 6 октомври на Даниел Стоянов, заместник-председател на съвета 

поради нейните ангажименти към служебното правителство в този 

период,  които  я  възпрепятстват  да  изпълнява  функциите  на 

председател.

Това е внесено и в Обществения съвет.

Дали  да  вземем  протоколно  решение  или  за  сведение  – 

решете! Като че ли за сведение е достатъчно.

Ще ви  помоля  за  още  малко  търпение.  Става  дума  за  две 

технически  промени,  също  не  са  качени,  които  са  ми 

преразпределени.

Едната  е  внесено  пълномощно  от  Борис  Филипов  Иванов, 

представляващ  Български  национален  съюз  „Нова  демокрация”, 

регистриран за участие в изборите за народни представители с наше 
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Решение  №  757-НС  от  20.08.2014  г.,  който  с  това  пълномощно 

упълномощава  Веселин  Петров  Христов  с  еди  какво  си  ЕГН  да 

промени  подадени  от  Български  национален  съюз  „Нова 

демокрация”  е-mail  за  връзка,  тъй  като  същият  е  неизползваем 

поради  технически  причини,  а  именно  нерегламентирано 

проникване от неизвестни лица.

Посочен  е  и  новият  им  е-mail  на  Политическа  партия 

Български национален съюз „Нова демокрация” за връзка. 

Изчетох го. Ако желаете, да го кача и във вътрешната мрежа, 

но тъй като е кратко, реших, че е достатъчно да го изчета и става 

дума  за  чисто  технически  въпрос  и  дали  да  го  гласуваме  с 

протоколно решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо да го гласуваме? Това трябва да 

се  насочи  към  Канцелария  №  60  по  регистрациите,  за  да  бъде 

вписана в регистъра и в партидата на партията.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Предполагам,  но  зависи  дали 

комисията ще приеме промяната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Преди това трябва член 

на ЦИК да провери дали все пак информацията не е заблуждаваща, 

не идва от лице, което няма представителна власт, което трябва да 

направи  докладчикът  и  наистина  след  това  да  възложи,  както 

колегата Баханов докладва.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, ще проверя това и след това ще 

го предам на администрацията. Благодаря.

Имам да докладвам още едно от същия тип, ако разрешите, 

но без пълномощие.

Валентин Симов, председател на Партия на зелените,  моли 

данните за връзка с Партия на зелените да бъдат коригирани, като се 

смени  електронната  поща  и  телефонът  за  връзка.  Очевидно 

процедурата в случая ще е същата. Ще проверя и двете неща и ще 

докладвам на комисията.

Благодаря.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Томов.

Продължаваме със следващия докладчик – колегата Матева.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  само  да  ви  съобщя,  че  по 

жалбата на кмета на община Ивайловград срещу наше решение във 

Върховния административен съд е образувано дело № 10677/2014 г., 

което е насрочено за утре от 10,30 ч.

Съгласно нашата практика, когато се обжалва отхвърлително 

решение,  да  не  изпращаме  представител,  предлагам  и  сега  да 

действаме така.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Има ли други доклади? Не виждам.

Колеги, позволете ми да ви припомня, че по предложение на 

заместник-министъра  на  външните  работи   госпожа  Тодорова 

Централната избирателна комисия прие с протоколно решение да се 

направи  една  среща  между  представители  на  Министерството  на 

външните  работи  и  представители  на  Централната  избирателна 

комисия утре в 11,00 ч. в Централната избирателна комисия, като 

въпросите, които Министерството на външните работи предлага да 

бъдат  обсъдени,  са  свързани  със  сформирането  на  секционните 

избирателни комисии извън страната, но, разбира се, колеги, отвъд 

тях ние можем да поставим и всички други въпроси, които считаме 

за необходимо.

Припомням, считайте се поканени. Всички, които считат, че 

могат да допринесат в тази комуникация, нека да дойдат.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  по  погрешка  са  качени 

получени фактури. Ще бъдат преместени в папка „Фактури”. Но с 

това ви напомням, че информацията във вътрешната мрежа в папка 

„Фактури” се актуализира за получените фактури, която вие винаги 

можете  да  видите,  а  пък  естествено  те  преди  изплащане  минават 

предварителен контрол.
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Колеги, за последен път питам има ли други доклади, готови 

за днес? Не виждам.

Колеги,  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  заседание  на  Централната  избирателна  комисия 

утре, 29.08.2014 г. в 13,00 ч.

(Закрито в 16,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

 Божидарка Бойчева.
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