
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 124

На 3 октомври  2014 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Писмо до всички общини.

Докладва: Камелия Нейкова

2. Доклад  относно  по-ранно  откриване  на  секционни 

избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии 

в Двадесети изборен район – Силистра.

Докладва: Емануил Христов

3. Доклад  относно  съобщение  по  отношение  на  гласуване 

извън страната.

Докладва: Маргарита Златарева

4.  Проект на  решение за  регистрация  на  застъпници извън 

страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладват: Камелия Нейкова и

Иванка Грозева

5. Писмо до ОИК във връзка с възнаграждения за частичните 

избори на 12 октомври 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

6. Писмо  относно  допълнително  отпечатване  на  няколко 

листа  от  протоколи  за  изборите  на  5  октомври  2014  г.  от 

Министерския съвет до Печатницата.

Докладва: Севинч Солакова



7. Проект на решение относно гласуване на членове на СИК в 

община Радомир.

Докладва: Севинч Солакова

8. Регистрация на наблюдатели.

Докладват: Ивайло Ивков,

Иванка Грозева и

Йорданка Ганчева и

Мария Бойкинова

9. Проект на решение относно заличаване на наблюдател.

Докладва: Таня Цанева

10. Доклад по писмо от президента на Република България.

Докладва: Йорданка Ганчева

11. Одобряване  на  пробопечатни  образци  на  бюлетини  за 

частичните избори.

Докладва: Севинч Солакова

12.  Доклад  по  писма  от  областна  администрация  Велико 

Търново и от областна администрация Враца.

Докладва: Севинч Солакова

13. Доклад относно експерименталното машинно гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

14. Доклади по писма от „Информационно обслужване” АД 

във връзка с Изчислителния пункт към ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

15. Искане за изплащане на възнаграждения.

Докладва: Емануил Христов, 

Мария Бойкинова, 

Росица Матева и

Метин Сюлейманов

16. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват: Росица Матева,

Ивайло Ивков и

Румяна Сидерова

17. Доклади по писма от РУП.
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Докладва: Георги Баханов

18. Доклади по писма.

Докладват: Румен Цачев и

Емануил Христов и

Севинч Солакова

19. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!

В залата сме 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимият кворум, откривам днешното 

заседание.

Колеги, днес е ден на траур – трагичният инцидент в Горни 

Лом. Предлагам ви да почетем с минута мълчание паметта на 

загиналите. (Всички стават и с едноминутно мълчание почитат 

паметта на загиналите.)

Колеги, предлагам ви следния Проект на дневен ред:

1. Писмо до всички общини.

Докладва: Камелия Нейкова
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2. Регистрация  на  застъпници  извън  страната  и  на 

представители.

Докладват: Камелия Нейкова и

Иванка Грозева

3. Писмо до ОИК във връзка с възнаграждения за частичните 

избори на 12 октомври 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

4. Проект на решение относно гласуване на членове на СИК в 

община Радомир.

Докладва: Севинч Солакова

5. Регистрация на наблюдатели.

Докладват: Ивайло Ивков,

Иванка Грозева и

Йорданка Ганчева

6. Проект на решение относно заличаване на наблюдател.

Докладва: Таня Цанева

7. Доклад по писмо от президента на Република България.

Докладва: Йорданка Ганчева

8. Одобряване  на  пробопечатни  образци  на  бюлетини  за 

частичните избори.

Докладва: Севинч Солакова

9. Доклад  по  писма  от  областна  администрация  Велико 

Търново и от областна администрация Враца.

Докладва: Севинч Солакова

10. Доклад относно експерименталното машинно гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

11. Доклади по писма от „Информационно обслужване” АД 

във връзка с Изчислителния пункт към ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

12. Заявки – бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

13. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  – 

Силистра..
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Докладва: Емануил Христов

14. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – Видин.

Докладва: Росица Матева

15. Доклад по писмо от „Информационно обслужване” АД по 

предложение на Стоил Стоилов.

Докладва: Севинч Солакова

16. Упълномощени  членове  на  ОИК  –  Лясковец  за 

получаване на изборни книжа и бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

17. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват: Росица Матева,

Ивайло Ивков, 

Румяна Сидерова и

Цветозар Томов

18. Доклади по писма от РУП.

Докладва: Георги Баханов

19. Доклади по писма.

Докладват: Румен Цачев и

Емануил Христов

20. Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения дневен ред?

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Госпожо председател, ако може 

да  включим в  дневния  ред  по  т.  „Жалби”  проект  на  решение  по 

сигнал за предизборна агитация на турски език.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Цачев.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Един  спешен  въпрос  относно  по-ранно  откриване  на  секционни 

избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии 

в  Двадесети изборен район – Силистра.  Ще помоля,  ако може да 

мине в началото. Кратък е, но е много спешен и чакат отговор.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега, като т. 2.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Моля  да  включите  в  точката  за 

наблюдатели,  както и промяна в РИК – Ловеч, относно искане за 

отваряне на запечатано помещение в община Свиленград.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Бойкинова,  по 

отношение на промяна на член на РИК ще Ви включа при точката 

„Регистрация на наблюдатели”, ако не възразявате. Надявам се, не 

възразявате  при  докладите  за  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения също да ви включа там със следващата Ви точка? 

Записах, колега Бойкинова.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Предлагам да включим в дневния 

ред  писмо  от  ОИК  –  Пещера,  с  което  сме  допуснали  техническа 

грешка  в  справката  от  8  август  2014  г.,  с  което  сме  одобрили 

изплащането  на  възнаграждения  за  една  и  съща  дата,  а  там  има 

грешка, която трябва да одобрим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  Ви  към 

точката за изплащане на възнаграждения.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Ако  може  да  се  включи  в 

дневния ред отговор на писмо от българи, живеещи извън страната, 

във връзка с напомняне, че може да се гласува и без да е подадено 

заявление за гласуване и това да се качи на съобщение на страницата 

на  Централната избирателна комисия.

Освен това има няколко отговори по писма от ведомства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Златарева, 

възразявате ли докладите по писмата да бъдат към другите писма?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Нямам нищо против.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  надявам  се, 

нямате нищо против, във връзка със съобщението, което ще трябва 

да се направи точката по отношение на гласуване извън страната да 

е нова т. 3? Не възразявате.
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Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да се включат в дневния ред и 

писмо във връзка с допълнително отпечатване на няколко листа от 

протоколи за изборите на 5 октомври 2014 г. от Министерския съвет 

до Печатницата  и относно осигурен медицински екип от Болница 

„Лозенец”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега,  тъй като ми се 

струва, че първото трябва да мине по-рано в дневния ред, надявам 

се,  не  възразявате  това  да  е  преди  точката  „Проект  на  решение 

относно гласуване на членове на СИК в Радомир?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. 

По  отношение  на  осигуреният  медицински  екип  –  при 

„Доклади по писма”?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  колега 

Солакова.

Колеги, други предложения за дневния ред? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Ще помоля колега Сюлейманов да брои. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за 

–  14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч Солакова,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева и Цветозар  Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преминаваме към 

точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, колега Нейкова.

Точка 1 – Писмо до всички общини.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание в папка 

с моите инициали в PDF формат е файла СІК.КН. Извинявам се, че е 

в  този  формат,  но  някакъв  технически  проблем  имаше  с  моя 

компютър и не можах да го изпратя по друг начин.

Предлагам ви проект на писмо до кметовете на общини във 

връзка с проведените вчера срещи с представители на Националния 

осигурителен институт, на Националната агенция за приходите, на 

Агенцията  по заетостта  и на Агенцията  за  социално подпомагане, 

където  се  обсъждаха  онези  случаи,  когато  възнаграждението  на 

членовете на секционните избирателни комисии по някакъв начин 

поражда  задължения  за  лицата  да  подават  декларации  –  в  един 

случай на основание Закона за здравното осигуряване, в друг случай 

съгласно  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  социално 

подпомагане. С това писмо са разгледани няколко въпроса.

Първо,  на  всички  кметове  на  общини  и  на  общинската 

администрация, разбира се, да стане ясно, че лицата в секционните 

избирателни  комисии  се  осигуряват  върху  еднократно 

възнаграждение  и  осигурителните  вноски  се  внасят  за  деня  на 

изборите – 5 октомври 2014 г. 

В писмото – ако тази част от писмото ви се струва излишна, 

можем да я махнем – общинската администрация, след като изплати 

възнаграждението,  има  задължение  да  подаде  една  декларация 

Образец  № 1,  която  се  нарича  „Данни за  осигуреното  лице”  към 

съответното териториално поделение на НАП. 

На първа страница на писмото –  в кое  поле,  по коя точка 

какво  се  попълва,  съм пренесла  текста,  който  ни  е  предложен от 

Борислав  Димчев,  държавен  експерт  по  приходите,  отдел 

„Осигурителна  методология”,  Дирекция  „Данъчно  осигурителна 

методология”,  Централна управление на НАП, който присъства на 

срещата във вчерашния ден. Така смятам, че е коректно неговото 

предложение. Ще си позволя да кажа, че и аз, като бивш служител 

на НАП, смятам, че точно така се попълва тази декларация.
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В следващата част, където започва абзацът „В много случаи 

като членове на секционни комисии са назначени лица, които сами 

внасят задължителните си здравноосигурителни вноски,” – в скоби 

съм дала пример: „Например трайно безработни, които не получават 

обезщетение  за  безработица,  не  се  осигуряват  от  държавата  и 

други”.  Тоест  това  са  всички  онези  категории  лица,  които  нямат 

никакъв доход и по Закона за здравното осигуряване задължението 

за внасяне на осигуровки е за тяхна сметка.

Тези  лица  подават  една  декларация  Образец  № 7,  която  в 

момента,  в  който  получат  доход,  макар  и  за  един  ден,  макар  и 

еднократно, дори и за неделя,  тя прекратява своето действие и на 

следващия ден отново възниква задължение те да я подадат отново, 

за  да  може  да  не  търпят  съответни  санкции,  в  случая  глоба  за 

неподаване на такава декларация. 

Подаването  на  тази  декларация  е  свързано  с  отиване  то 

териториалното поделение на НОИ, което, в случая с членовете на 

секционните  комисии,  може да  създаде  затруднение  на  хората  да 

ходят до териториалните поделения.  Затова с писмото предлагаме 

тази  Декларация,  Образец  №  7,  която  ще  видите  по-надолу  във 

файла , тя е приложение – аз съм написала, към Наредба № 8 от 29 

декември. Изтеглила съм я от интернет страницата на НАП, както и 

ни беше приложена от господин Димчев, когато ни предложи текст, 

който да изпишем към общините.

Идеята е с това писмо е – членовете на секционните комисии 

така  или  иначе  подават  декларация  за  осигурителен  доход  пред 

общинската администрация, да попълнят и тази декларация – онези 

лица, които, разбира се, имат задължения да подават такава, те сами 

знаят своето положение. На гърба на декларацията има възможност 

да  упълномощят  лице,  което  да  я  представи  в  териториалното 

поделение  на  НАП,  като  предложението  е  кмета  да  определи 

длъжностно лице, чиито данни всеки член на секционната комисия 

да  впише  на  гърба.  Това  длъжностно  лице  да  събере  всички 

декларации и по служебен път да  ги представи в териториалното 
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поделение  на  НАП и  по  този  начин  да  спестим разхождането  на 

хората. 

Третата  категория,  това  са  онези  членове  на  секционни 

избирателни комисии, които получават месечни помощи по Закона 

за социално подпомагане. Текстът, който е изписан в писмото, е по 

предложение  на  госпожа  Георгиева,  която  беше  на  срещата  след 

обяд  с  представители  на  Агенцията  по  заетостта  и  Агенцията  за 

социално  подпомагане  и  която  пое  ангажимент  да  ни  предложи 

текст,  за  да  не  допуснем  някаква  грешка,  тъй  като  не  сме 

специалисти в тази област. 

Накрая  съм  записала:  „Предвид  гореизложеното,  следва  да 

осигурите  на  членовете  на  секционни  избирателни  комисии 

съответните  формуляри  на  декларации,  които  да  попълнят 

едновременно с декларацията за осигурителен доход”.

В  един  абзац  съм  използвала  израз  „целесъобразно”  е 

членовете  на СИК да попълнят декларациите в общината и те по 

служебен път да ги представят, защото може пък някои от членовете 

на секционните комисии да искат сами да си го носят. 

За това ние да сме дали такива указания, да сме приложили 

всички формуляри, ...

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може да се запише „препоръчваме”.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  се  чудех  каква  дума  –  да  не 

молим,  да  не е  задължително,  да  е  указателно,  да  е  в  интерес  на 

хората.

Да,  съгласна  съм,  вместо  „целесъобразно”  да  бъде 

„препоръчваме” членовете на СИК ...

Ако възприемете така направеното предложение на писмо до 

кметовете  на  всички  общини  ние  може  с  копие  до  районните 

избирателни  комисии  да  го  изпратим  също  така.  Аз  исках  да  го 

подготвя  до  началото  на  заседанието,  защото  вчера  говорихме  с 

господин  Димчев  от  НАП  след  като  изпишем  текста,  да  им  го 

изпратим, за да кажат и те дали е финално добре. Към момента няма 
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още отговор. Така че, ако принципно одобрим съдържанието, аз ще 

изчакам тяхното потвърждаване и едва тогава ще го дам за подпис.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Има  ли  коментари, 

колеги? Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е ли редно да го изпратим с копие 

и  до  Министерския  съвет,  защото  все  пак  общините  са  265  в 

България и кой получил, кой – не получил, а останаха два дни. Те 

имат по-пряка връзка с тях. Как смятате?

РОСИЦА МАТЕВА: Или до областните управители. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Може  би  до  областните 

администрации  и  те  да  го  предоставят  на  съответните  общини. 

Мисля, че не греша, ако кажа, че в някои случаи или навсякъде може 

да  е  такава  практиката,  в  утрешния  ден,  когато  се  раздават 

изборните  книжа  и  материали,  предоставят  и  тези  декларации  за 

осигурителен доход. Така че ако можем днес до края на деня това да 

е изпратено, за да могат да се организират с формулярите, би било 

добре.  Затова  помолих  точката  да  се  обсъди  в  началото  на 

заседанието.  Ако сте съгласни,  да  го  адресираме и до областните 

администрации и  кметовете  на  общини,  и  районните  избирателни 

комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

възражения.

Който е съгласен да одобрим сега по принцип това писмо с 

посочените  адресати,  а  след  като  получим  вече  потвърждение  за 

текста, да бъде подписано, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за 

-  14  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Александър 

Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и 

Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преминаваме към 

следваща точка от дневния ред.
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Точка 2 – Доклад относно по-ранно откриване на секционни 

избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии 

в Двадесети изборен район – Силистра.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги,  съвсем  накратко  ще  ви  изясня  въпросът,  който  е 

спешен.  Преди  няколко  дни  с  някои  от  вас  коментирах,  че  в 

последният  ден  –  на  29  септември  2014  г.,  денят,  в  който  могат 

допълнително  да  се  запишат  хора,  които  имат  здравословни 

проблеми и с решение на ТЕЛК не е задължително предварително да 

подадат  заявление,  ако  има  създадена  подвижна  секция,  до 

29 септември 2014 г. да се запишат да бъдат посетени в дома си.

Станало е така, че на 29 септември 2014 г. в област Силистра 

изведнъж  са  получили  страшно  много  заявления  и  в  три  от 

общините  броят  на  тези,  които  трябва  да  гласуват  с  подвижна 

избирателна секция е над 45, а някъде има случаи до 70.

На 29 септември 2014 г.  ми се обадиха да питат дали има 

възможност  да  се  създадат  нови  секции,  но  знаете,  че  съгласно 

Изборния кодекс създаването на нови секции към тази дата вече е 

невъзможно и затова са направили точен график.

Тяхната молба е в момента да им дадем разрешение за три от 

подвижните секции, те са общо 5 на територията на областта, но за 

три от секциите от заседание на районната избирателна комисия ни 

изпращат и протокола по имейла – това са секциите – цитирам, само 

последните  три  номера:  193,  443  и  728  секция,  да  разрешим 

изборният ден да започне в 5,00 ч. вместо н 6,00 ч. Идеята е да се 

тръгне от най-отдалечените населени места, тоест когато секцията се 

отвори  в  5,00  ч.  ще  има  около  40-45  мин.  път  до  съответното 

населено място, така че реално гласуването ще започне не по-рано 

от 6,45 ч. Направен е график между 12 и 15 мин. за едно гласуване, 

за  да  може  до  19,00  ч.  да  успеят  да  бъдат  обхванати  абсолютно 

всички желаещи.  Затова  изпратиха спешно по електронната  поща 

това писмо.
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Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  даде 

разрешение  за  откриване  на  секциите в  5,00 ч.  –  става  въпрос за 

секции № 203100193, 201000443 и 203400728. Това са в три от общо 

седемте  общини.  Моето  предложение  е  Централната  избирателна 

комисия  да  даде  съгласие  и  да  уведомим  незабавно  районната 

избирателна комисия в Двадесети Силистренски изборен район.

РОСИЦА МАТЕВА: Къде е проекта за решение?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Няма проект за решение. Сега ще го 

подготвя. Принципно да вземем решението, аз ще подготвя веднага 

самото писмо.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние лесно ще дадем съгласие, но как 

ще се влиза по домовете в тъмната част? Но то и вечерта е в тъмната 

част.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Съгласувано  е  с  кметовете  на 

съответните населени места и ще уведомят хората предварително за 

графика,  по  който  ще  минават,  така  че  има  постигната 

предварителна уговорка с кметовете на съответните населени места 

и затова тръгват от най-далечните. Ще се знае предварително кой в 

колко часа. (Реплика от госпожа Росица Матева.)

Ако трябва да е решение и да е с номер, няма проблеми. Аз 

мислех, че трябва с писмо. Да вземем принципно решение, ще го 

подготвя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който принципно 

е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за 

- 12 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч  Солакова,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

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

Сидерова  и Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колега,  ще  подготвите 

проекта  за  решение  и  ще  го  разгледаме,  но  нашето  принципно 

съгласие е важно.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред. 
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Точка  3 –  Доклад  относно  съобщение  по  отношение  на 

гласуване извън страната.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  получихме 

писмо от 22 души, български граждани на различни страни от света, 

които  заявяват,  че:  „Голяма  част  от  българите  в  чужбина 

продължават да са с впечатление, че право да гласуват имат само 

тези  от  тях,  които  предварително  са  подали  заявление.  Това  е 

огромна и вредна заблуда.

Второ,  адресите  на  изборните  секции  в  чужбина  не  са 

разгласени и обявени достатъчно достъпни”. 

Моето предложение е да направим едно съобщение на сайта, 

в който да съобщим: първото, че всеки български гражданин, който 

има  валиден  личен  паспорт,  може  да  гласува  на  място,  където  е 

образувана избирателна секция.

Подготвила съм съобщението и ако считате за необходимо, за 

да  преодолеем  евентуално  това  незнание,  ако  така  казват,  че 

съществува сред българските граждани извън страната. Така смятам, 

да  не  отговаряме  конкретно  на  българските  граждани в  чужбина. 

Освен това секциите – господин Чаушев го няма сега, но мисля, че 

те  имат  таблица  на  адресите  на  секциите  и  не  е  вярно,  че  не  са 

достатъчно разгласени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Във  връзка  с  направеното 

предложение,, не разбрах, госпожо Златарева, дали е само на сайта 

на СІК.  Имам предложение това съобщение да бъде качено  и на 

сайта а Министерството на външните работи. Да им го препратим, 

да го качат, за да могат да се запознаят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Други  предложения, 

колеги? Не виждам.
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Колеги,  който  е  съгласен  със  съдържанието  на  това 

съобщение, то да бъде качено на сайта на Централната избирателна 

комисия  и  да  бъде  препратено  до  Министерството  на  външните 

работи 1 за да бъде публикувано и на техни сайт, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за 

- 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред.

Точка 4 – Проект на решение за регистрация на застъпници 

извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Номерът на проекта е 1195. Става въпрос за регистрация на 

застъпници  в  секциите  извън  страната  от  партия  „България  без 

цензура”. 

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  НС-11-95.  Заявлението  е 

подписано от Костадин Стоянов Пандуров.  Той е упълномощен с 

изрично  пълномощно  да  представлява  поотделно  партията.  Към 

заявлението  е  приложен  списък,  съдържащ  имената  на  две  лица, 

които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатска листа 

– на хартиен и технически носител, и копие от пълномощното.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване” АД. 

С вх. № НС-00-450 от 3 октомври 2014 г. се установи, че двете лица 

в  списъка  отговарят  на  изискванията  на  Изборния  кодекс  –  имат 

навършени  18  години  към  датата  на  регистрацията  и  не  са 

регистрирани като застъпници на друга кандидатска листа, поради 

което ви предлагам да регистрираме като застъпници в избирателни 
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секции извън страната на кандидатска листа на партия „България без 

цензура”  две  лица,  а  именно:  Радка  Николова  Коджабашева  и 

Тезджан  Феймиева  Наимова  със  съответните  ЕГН-та. 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на 

застъпниците извън страната. На застъпниците да им бъдат издадени 

удостоверения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли предложения, коментари? 

Заповядайте, колега.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, само ще обърна внимание на 

обстоятелството,  че  и  двете  дами  са  кандидати  за  народни 

представители  от  листите  на  коалиция „България  без  цензура”.  В 

момента не знам дали това е формална пречка да ги регистрираме и 

като застъпници, но съобщавам това обстоятелство на Централната 

избирателна  комисия,  защото  очевидно  за  това  не  е  направена 

проверка от „Информационно обслужване” АД.

Радка Коджабашева и Тезджан Наимова са известни фигури 

от „България без цензура” и са в чело на листите на „България без 

цензура” - говоря по памет. Нека се провери, ако междувременно не 

са се отказали. Не ми е необходима проверка от „Информационно 

обслужване” АД, за да го кажа.

Тезджан  Наимова  –  известна  българска  спринтьорка.  Нека 

проверим. Радка Коджабашева е в ръководството на „България без 

цензура”.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да не би да искат застъпници на тези 

хора?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не само те са предложени.

В такъв случай да отложим проекта. Аз съм се доверила на 

проверката на „Информационно обслужване” АД.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В случая ти нямаш никаква вина.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Освен  това  за  застъпници  не  си 

спомням да сме взимали такива ...
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да отложим 

регистрация  на  застъпници,  за  да  се  извърши  тази  проверка  и 

проверката на други застъпници дали са проверявани предложените 

застъпници за това дали са в кандидатски листи.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № НС-10-66 от 2 октомври 2014 г. 

е пристигнало предложение от коалиция от партии „Реформаторски 

блок”,  с  представители  на  коалицията  в  изборите  за  народни 

представители  в  секциите  извън  страната.  Посочени  са  4  имена. 

Списъкът  е  попълнен  по  образец  с  номерата  на  пълномощните  и 

ЕГН-тата.  Пристигнало  е  по  електронен  път  и  не  е  приложено 

пълномощно.  В  момента,  в  който  пристигне  в  оригинал,  ще  ги 

предам да бъдат качени на страницата в регистър „Представители на 

партии или коалиции”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  да  се  публикува  списъка  в 

регистъра, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  13 членове  на  ЦИК: 

за -  12  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова  и Таня Цанева),  против - 1  (Цветозар 

Томов).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред.

Точка 5 – Писмо до ОИК във връзка с  възнаграждения за 

частичните избори на 12 октомври 2014 г.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

постъпили  запитвания  при  колегите  Грозева  и  господин  Емануил 

Христов по повод определянето на конкретното възнаграждение на 

членовете на общинските избирателни комисии за произвеждане на 
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частичните  избори  за  кмет  на  12  октомври  2014  г.  и  установено 

разминаване в датите, посочени в Хронограмата за произвеждане на 

частичните избори и в Решение № 631 на Централната избирателна 

комисия  за  определяне  на  възнагражденията  с  методика  на 

членовете  на  ОИК  и  на  членовете  на  СИК  при  произвеждане  на 

частични  избори,  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до  всички 

общински  избирателни  комисии,  в  което  да  уточним,  че 

възнагражденията  на  членовете  се  определят  и  се  изчисляват 

съгласно методиката към Решение № 631-МИ от 15 юли 2014 г. на 

Централната  избирателна комисия за организация  и произвеждане 

на частичните избори за кметове на кметства и за кмет на община 

Копривщица, Софийска област. 

Членовете  на  ОИК  получават  възнаграждение  за  времето, 

необходимо  за  работа  на  комисията,  съгласно  информация  с 

приложени  списъци  на  членовете  на  ОИК,  като  всички  тези 

документи се подписват от председател и секретар и се представят в 

съответната общинска администрация за изплащане. Информацията 

трябва да съдържа изрично началната дата на започване на работа на 

съответната  ОИК, която не може да бъде по-рано от 1 септември 

2014 г., съгласно Хронограмата, приета с Решение № 600-МИ от 17 

юни 2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  14 членове  на  ЦИК: 

за -  14  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  

Солакова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева и Цветозар Томов), 

против - няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред.
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Точка  6 –  Писмо  относно  допълнително  отпечатване  на 

няколко листа от протоколи за изборите на 5 октомври 2014 г. от 

Министерския съвет до Печатницата.

 Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с копие с писмо до 

нас и до главния секретар на Министерския съвет и до областния 

управител на област София бяхме информирани за липсващи листа в 

протоколи на секционни избирателни комисии в Столична община и 

десет брошури с Изборния кодекс. 

В тази връзка сме получили копие от писмо от 3 октомври 

2014  г.  с  изх.  № 02.19-26  на  Администрацията  на  Министерския 

съвет до Печатницата на БНБ и до областния управител с копие до 

нас.  От  Администрацията  на  Министерския  съвет  се  обръщат  до 

Печатницата  в  изпълнение  на  договора,  сключен  между 

Администрацията  на  Министерския  съвет  и  Печатницата  да  се 

отпечатат  допълнително  листове  7  и  8  в  протокол  на  СИК  – 

посочените  са  съответните  номера,  и  всички  брошури,  всички 

документи, които са установени като липси, те не са голям брой, при 

предаването  на  новоотпечатаните  екземпляри  несъответстващите 

книжа  по  т.  1  следва  да  бъдат  върнати  в  Печатницата  на 

БНБ.Приложили са и съответните писма, с които са били уведомени. 

Докладвам ви това писмо за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред.

Точка 7 – Проект на решение относно гласуване на членове 

на СИК в община Радомир.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  помните,  че 

получихме  едно  писмо  –  то  дори  не  беше  посочено  точно  от 

общинска  избирателна  комисия,  по  електронната  поща  със 

запитване, без да бъдат изложени факти, свързани с обстоятелството 

участие  на  лица  в  състави  на  секционни  избирателни  комисии  и 
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проблеми, които възникват на територията на община Радомир във 

връзка  с  обезпечаването  и  гарантирането  на  участието  на  всички 

лица, включени в съставите на секционни избирателни комисии в 

изборите  за  народни  представители,  от  една  страна,  и  в  местния 

референдум, който се произвежда също на 5 октомври 2014 г.

Ние  изпратихме  писмо,  тъй  като  нямахме  допълнителна 

информация. От самото писмо не ставаше ясно за какъв брой лица 

става  въпрос.  Ние  изпратихме  писмо,  че  в  секциите,  в  които  са 

ангажирани  лицата  за  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители,  могат да участват по реда на чл.  233 от Изборния 

кодекс.

В  тази  връзка  с  вх.  №  МИ-15-219  от  2  октомври  2014  г. 

получихме  писмо  от  Общинска  избирателна  комисия  –  Радомир, 

подписано  само  от  председателя  на  ОИК  –  Радомир.  Имах  и 

допълнително обаждане от кмета на община Радомир с предоставяне 

на допълнителна информация и уточнения по този въпрос.

Оказа се, че става въпрос за един голям брой лица, които са 

включени  в  съставите  на  секционните  избирателни  комисии  за 

произвеждане  на  местния  референдум,  и  тъй  като  липсват  лица, 

които да могат да обезпечат съставите на секционните избирателни 

комисии за местния референдум, поради участието им в съставите 

на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за 

народни представител, много от лицата са извън община Радомир и 

по  никакъв  начин  не  може  да  се  гарантира  отваряне  на 

избирателните секции навреме, при наличие на съответния изискуем 

по закон кворум.

Изпратили са като приложение списък на лицата, включени в 

секционни  избирателни  комисии  за  произвеждане  на  местен 

референдум  –  153  на  брой.  В  същото  време  става  въпрос  и  за 

участието  на  всички  лица,  включени  в  съставите  на  секционните 

избирателни комисии за изборите за народни представители, да им 

бъде гарантирано правото на глас в местния референдум.
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При едновременно произвеждане на местния референдум и 

на изборите за народни представители, с оглед на този голям брой 

лица, които могат наистина да бъдат лишени от правото на участие в 

изборния ден, както и в местния референдум, предлагам да обсъдим 

един  проект  на  решение,  с  който  проект  да  отговорим  на 

необходимостта  да  съчетаем  прилагането  на  Изборния  кодекс  по 

отношение  на  разпоредбата  на  чл.  233  и  разпоредбата  на  §  2  от 

Допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  прякото  участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с оглед 

на  това,  че  едновременно  се  произвеждат  избори  за  народни 

представители  и  местен  референдум  на  територията  на  община 

Радомир.

Предлагам  ви  с  този  проект  да  се  реши  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии  за  произвеждане  на  избори  за 

народни  представители,  които  имат  право  да  гласуват  в  местния 

референдум в община Радомир, да могат да гласуват в най-близката 

секция по реда на чл. 233 от Изборния кодекс в най-близката секция 

за  произвеждане  на  местен  референдум  и  обратно  –  членове  на 

секционни  избирателни  комисии  за  произвеждане  на  местния 

референдум, които имат избирателни права за изборите за народни 

представители,  да  могат  да  гласуват  в  най-близката  секция  за 

произвеждане на избори за народни представители по реда на чл. 

233. Лицата по т. 1 и 2 попълват декларация по образец, че не са 

гласували и няма да гласуват на друго място, съгласно Приложение 

№ 16-НС от изборните книжа. Това е единия вариант.

РЕПЛИКА: Кой номер е проекта?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Номерът на проекта е 1193.

Вторият вариант е декларацията, която да попълват членовете 

на секциите за произвеждане на местния референдум, приложението 

да бъде образец към това решение. Но, ако възприемем този вариант, 

той  изключително  много  ще  затрудни  секционните  избирателни 

комисии и тъй като по съдържание тази декларация ще съвпада с 

Приложение  № 16-НС,  предлагам  образеца  да  се  използва  и  за 
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местния референдум.  (Уточнения между членовете на комисията  

по текста на писмото.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  откривам 

разискванията.  Не  виждам  желаещи  да  участват  в  разискванията. 

Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение,  ведно  с  поправката,  направена  от  колегата  Сидерова  и 

допълненията  на  колегата  Матева,  които  не  бяха  записани  за 

протокола, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  13 членове  на  ЦИК: 

за -  13  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова и Таня  Цанева), 

против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1215-МИ.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като сме сложили „Национален 

референдум” „НС” – не, а да бъде „МР”.

РОСИЦА МАТЕВА: Не сме го решили.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега ще решим, че ще сложим „МР” 

за местен референдум на решенията.

Ние  имаме  решения  за  Национален  референдум  „НР”. 

(Уточнения между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете ми да 

ви предложа следния проект на решение. 

Колеги, предлагам ви проект на решение относно допълнение 

на Решение № 1 от 21 март 2014 г. 

„На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Изменя  и  допълва  Решение  №  1  от  21  март  2014  г.  като 

създава нова точка 3 със следното съдържание:
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„3. Решенията,  които се  отнасят  до местен или национален 

референдум, се номерират като след съответната арабска цифра се 

поставя  тире  и  се  добавя  едно  от  следните  съкращения:  „МР”  – 

местен референдум, „НР” – национален референдум”.

Настоящата т. 3 става т. 4 и се изменя така:

„4.  Когато решенията по т.  2  и т.  3  се отнасят  до два или 

повече  видове  избори  или  избори  и  референдум,  съответните 

съкращения се поставят едно след друго като се отделят с наклонена 

черта”.

Точка 4 става точка 5”.

И  в  основанието  колегата  Солакова  допълни  -  §  2  от 

Допълнителните разпоредби, колеги.

Колеги, който е съгласен с така предложения ви проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Гласували  12 членове  на  ЦИК: 

за -  12  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  

Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър Андреев, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов, Румяна Сидерова и Таня Цанева), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1215.

Колеги,  самокорекция  –  приетото  преди  малко  решение  е 

№ 1216-НСМР.

Продължаваме със следваща точка.

Точка 8 – Регистрация на наблюдатели.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, днес са в папка с моите инициали. 

Започвам  с  проект  №  1196,  който  е  най-горе.  Всички  са  за 

„Земеделски младежки съюз”.

Тук е постъпило заявление с вх. № 10 (10-30) и с проект за 

решение.
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Предлагам  да  регистрираме  и  четирите  заявени  лица  за 

наблюдатели  от  добре  познатата  ни  организация  Сдружение 

„Земеделски  младежки  съюз”.  Извършени  са  всички  необходими 

проверки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Имате ли коментари и предложения, колеги? Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за 

- 12 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  това е Решение 

№ 1217-НС.

Продължете със следващ доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият е и второто подред в папката 

под № 1197.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  10  (10-29)  от  същата 

организация  „Земеделски младежки съюз” за  регистрацията  на  83 

лица, упълномощени представители като наблюдатели.

От извършената проверка се установява по тази преписка, че 

всички лица без изключение отговарят на изискванията на закона. 

Извършени  са  и  другите  проверки,  поради  което  ви  предлагам 

проект за регистрацията им като наблюдатели.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам желаещи.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  12 членове  на  ЦИК: 

за -  10  (Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 
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Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова  и Таня Цанева), 

против - 2 (Александър Андреев и Росица Матева).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Следващият  проект  е  под  №  1198. 

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-31). Има грешка, където пише, 

че е в полза на 131. Цифрата 131 следва да бъде заменена с цифрата 

151, доколкото си спомням. Сто петдесет и седем лица са заявени, от 

които  139  отговарят  на  изискванията,  а  26  лица  не  отговарят  на 

изискванията,  като  голямото  мнозинство,  да  не  кажа  всички,  са 

регистрирани точно към тази организация,  което ми дава и някои 

изводи  относно  въпросната  организация,  която  е  може  би  с  най-

много наблюдатели, за съжаление. 

Въпреки  това,  предлагам  проект,  както  и  досега,  за 

регистрация на лицата, които отговарят на изискванията, а именно 

105 лица и отказ на другите, които след извършената проверка се 

оказа, че вече имат регистрация – 26 лица. Като цифрата „131” ще 

бъде заменена респективно с цифрата „165” заявено. 

Грешката  е  в  диспозитива,  не  знам  как  е  допусната,  там 

вместо  цифрата  „139”  да  се  четат  цифрата  „105”.  Съжалявам,  че 

забавих времето. Правилната и коректна цифра е „131” във втория 

абзац. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Откривам разискванията, колеги.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Тъй  като  има  отношение 

към проекта, който обсъждахме, сутринта ми позвъни по телефона 

гражданин, който се представи и се оплака от това, че е регистриран 

като  наблюдател  от  „Земеделски  младежки  съюз” без  да  е  давал 

съгласието си за това, без да има никакви контакти с организацията. 

Каза,  че  ще  изпрати  такова  искане  до  Централната  избирателна 

комисия да бъде заличена регистрацията му.
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Съобщавам това, защото имахме такива сигнали на изборите 

за Европейския парламент и това като че ли потвърждава, че когато 

регистрираме фактически политически организации с наблюдатели, 

те често си позволяват и да злоупотребяват с имена на хора, които 

въобще не знаят, че са включени в техните списъци за наблюдатели. 

Освен  това  възниква  въпроса:  В  такива  случаи  кой  е  използвал 

удостоверението  за  наблюдател  след  като  самото  лице,  което  е 

регистрирано, не е осведомено за това че ще бъде дадено името му?

По такива съображения аз продължавам да смятам, че не е 

разумно  да  регистрираме  наблюдатели  от  такива  организации. 

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колега  Матева,  Вие  за 

реплика или за изказване, защото аз имам реплика?

Ще  Ви  дам  думата  за  реплика,  но  и  аз  искам  да  отправя 

реплика. Понеже колегата Томов каза, че често и масово има такива 

случаи,  бих  искала  да  зная  от  регистрирани  около 

66 000 наблюдатели  за  изборите  за  членове  на  Европейски 

парламент колко сигнала сме получили за лица, които са включени 

като наблюдатели на определени организации, намерили са се там и 

не са дали своето съгласие? Това е моята реплика.

Заповядайте за реплика, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Преди  малко  получих  за  доклад  едно 

писмо  по  електронната  поща,  озаглавено  „Жалба”,  подадена  от 

Румен Димитров Стилянов, който пише следното нещо: „При опит 

на партия, с която съм в контакт и симпатизант да ме регистрира за 

наблюдател,  обаче на предстоящите избори откриват,  че съм вече 

регистриран от името на Сдружение „Земеделски младежки съюз” с 

Решение № 1117-НС”. Не съм проверила дали е така. Предполагам, 

че е така, защото току-що дойде.

Въпросът  е,  че  първо  е  дошло  по  имейл.  В  предходните 

избори  имаме  практика,  ако  такова  лице  се  открие  да  изпраща 

писмено своето заявление да бъде заличен като наблюдател. А пък 

така или иначе партии не регистрират наблюдатели. (Реплики.)  
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Правя реплика на господин Томов. (Реплика.)

Доколкото разбрах, предполагам, че същия човек се е обадил 

на господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не мога да бъда сигурен, че е същия. 

Възможно да е същия, но не съм сигурен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за реплика и 

Вие, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колега Томов, към Вас е репликата ми в 

следния смисъл. Обаждането на това лице е факт, който е абсолютно 

ирелевантен за преписката, която гледаме в момента. То, след като 

подаде  надлежен  сигнал  или  жалба,  независимо  кой  ще  бъде 

докладчикът,  ще  бъде  внесено  и  ще  се  вземе  решение  на 

Централната избирателна комисия по неговия сигнал. Не е вярно, че 

в  тези  избори  са  масови.  Това  е  първи  случай  с  въпросната 

организация.  Аз  най-малко  ще  съм  адвокат  на  тази  организация, 

защото споделям повечето от Вашите притеснения по отношение на 

неизказани в предходни заседания.  Но, моля Ви, дайте ми правен 

аргумент  да  откажем  регистрацията,  защото  всичко  останало  е 

нонсенс  за  мен,  особено  след  като  имаме  няколко  решения  на 

Върховния  административен  съд  в  насока  след  като  сме  взели 

решения  при  отхвърляне,  с  които  ни  задължават  да  извършим 

регистрация.

Затова и моя проект е в тази насока и аз Ви поддържам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за дуплика, 

колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ще  започна  с  колегата  Ивков,  ако 

разрешите.  Колега Ивков, аз  също споделям Вашите притеснения. 

Споменах за този инцидент не за  друго – той е  ирелевантен като 

проблем сам по себе  си,  който Централната  избирателна комисия 

трябва да разгледа, защото той илюстрира наличието и в тези избори 

на  едно  много,  бих  казал,  неприятно  явление.  Аз  не  мога  да  си 

представя ситуация, в която една организация, каквато и да е тя, ще 

подаде име на човек, който изобщо не знае, че е регистриран от нея 
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по друг начин, освен като практика, при която се използват готови 

лични  данни  и  следователно  зад  всеки  такъв  случай  стои 

престъпление. Готови лични данни на лице, които са взети отнякъде, 

за  да  бъдат  представени  като  наблюдател.  Това  само по  себе  си, 

струва  ми  се,  е  престъпление  по  българското  право.  Извън  това 

някак си съдържа в себе си възможността за извършване на още едно 

престъпление, а именно някой друг да получи удостоверението или 

името на този човек. 

Знаем добре и аз се убедих с очите си в това,  че така или 

иначе секционните избирателни комисии рядко проверяват личните 

данни на лицата, регистрирани като наблюдатели. 

По въпроса,  госпожо Алексиева,  дали е често? Да, три или 

четири  случаи  бяха  през  кампанията  за  избори  за  Европейския 

парламент,  сега  този  е  пръв.  Но,  според  мен,  става  дума  за 

изключително  тревожно  явление,  където  самото  му  наличие  ми 

позволява да употребя думата „често”. Честотата на едно явление в 

крайна  сметка  зависи  от  социалната  опасност,  която  то  означава. 

Четири  земетресения  в  една  година  са  много  докато,  да  кажем, 

четири развода в рамките на страната не са много, несъмнено.  За 

мен, четири подобни драстични случая в рамките на една година са 

много и Централната избирателна комисия би следвало да отчита, че 

такова  явление  трябва  да  се  пресече  от  корен  така,  че  да  е 

невъзможно да се случва. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов, аз няма да се съглася с 

Вашето становище по отношение на честотата на тези нарушения, 

първо, защото на предходните, европейските избори, след като бяхте 

изпратен  от  Централната  избирателна  комисия  да  наблюдавате 

провеждането  на  изборите  в  един  определен  район,  Вие  като  се 

върнахте докладвахте, че всичко е било наред. Не сте докладвали на 

Централната избирателна комисия, че сте наблюдавали нарушения. 

Това, от една страна.
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От друга страна, когато приемахме принципното си решение 

за регистрация на наблюдатели, аз предложих да искаме декларация, 

съгласие от всяко едно лице, което се предлага да бъде регистрирано 

като  наблюдател.  Централната  избирателна  комисия  не  прие  това 

предложение.  Тоест  ние  регистрираме  наблюдатели  съобразно 

списъка, който се представя от съответните сдружения. 

На последно място, на 60 хиляди, четири не са често явление. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Томов за реплика. (Реплики от господин Ерхан Чаушев.)

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Аз  само  искам  да  се  спазват  някакви 

правила и нищо повече.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тогава ги спазвайте, колега Чаушев. Аз 

имам думата, а не Вие.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Още не съм започнал с Вас.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Отказвам се от репликата си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  за 

процедура, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Предлагам  да  приключим  дебатите  и  да 

преминем към гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има процедурно 

предложение.

Който е съгласен да прекратим дебата, моля да гласува. 

Има ли „против”? - Против - 1 (Ерхан Чаушев).

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Естествено,  отрицателен  вот,  госпожо 

председател.

Госпожо  председател,  аз  имах  заявено  изказване  по 

повдигнатия проблем преди да се заиграем на пинк-понк с реплики, 

дуплики и не знам, както ги нарекохме в този случай. На мен, като 

член  на  Централната  избирателна  комисия,  не  ми  беше  дадена 

възможност с това гласуване да взема отношение по повдигнатите 

въпроси в разискванията между господин Томов, господин Ивков и 

госпожа Матева.
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Мисля, че във всеки случай имах право и аз да се включа в 

тази тристранна среща, за да мога да изкажа и аз мнението си по 

въпроса. Но както и да е! Общо-взето ние отговаряме едни и същи 

нещица  по  едни и  същи организации и  то  именно въз  основа  на 

същите  тези  действащи  лица.  Едва  ли  и  днес  ще  кажем  нещо  в 

повече,  така  че общо взето все тази,  само че да  не забравяме,  че 

остават два дни до изборите, междупрочем да си губим времето с 

тези  истории  и  то  по  отношение  тъкмо  на  три-четири 

неправителствени  организации,  ако  обърнете  внимание,  уважаеми 

колеги.

Ние  регистрирахме  футболисти,  автомобилисти,  не  знам 

какви си други, по които нямаше никакви спорове. Но по отношение 

на  тези  3-4,  тук  в  случая  „Земеделски  младежки  съюз” и  още 

3-4 други почват едни дълги дебати, 20 мин. да си отговаряме едни и 

същи  нещица  са  безкрайни  ...  (Реплика  от  господин  Цветозар 

Томов.) 

Господин Томов, имам право да говоря, по отрицателният си 

вот колкото си ща. .Нали така?

Именно по отношение на 3-4 организации господин Томов 

има безкрайни разсъждения да прави изводи от частно към общо. 

Естествено  необоснован  е  и  индуктивния  подход  от  частно  към 

общо  поначало  логически  е  необоснован.  Да  не  говорим  за 

епитетчетата, хиперболите от рода на „драстични”, „престъпления” 

и  т.н.,  които  в  правото  имат  съвсем  друго  значение  във 

вестникарските  публикации  и  медийното  отразяване  с  безкрайни 

епитети, а забравяме за фактите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

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

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ:Гласували 14 членове на ЦИК: за - 

10  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев и Таня  Цанева),  против  -  4 
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(Александър Андреев, Георги Баханов, Росица Матева и Цветозар  

Томов).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1219-НС.

Продължете, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  под  №  1199, 

забележете,  за  регистрация  на  наблюдатели  от  Сдружение 

„Земеделски младежки съюз”.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  10  (10-32)  от  2  октомври 

2014 г. Този път са заявени 11 лица като само 6 от тях отговарят на 

изискванията,  а  на  пет  следва  да  бъде  отказана  регистрацията.  В 

такъв  смисъл  е  и  проекта,  който  съм  представил  на  вашето 

внимание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Имате ли коментари, колеги? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за 

- 11 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч  Солакова,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  

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

против  -  5  (Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Росица Матева и Цветозар Томов).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1220-НС.

Продължете, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви предпоследното в 

папката  под  № 1201.  Това  е  решение  за  поправка  на  фактическа 

грешка  –  написано  е  „на  техническа”.  В  Решение  № 1190-НС от 

2 октомври  2014  г.  сме  допуснали грешка.  Мисля,  че  аз  съм  бил 

докладчик, щом като е разпределено на мен. Входящият номер на 

заявлението, по което сме регистрирали, вместо „(27-3)” да се чете 

„(27-4)”.  Тъй  като  тази  организация  дойде  да  си  вземе 
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удостоверенията,  аз  помолих колегите  от  Администрацията  да  им 

предадат да дойдат утре утринта с оглед на това решение все пак. 

Може би, можеше да им ги дадем, но ...

РЕПЛИКА: Ще им ги дадем, защото може да ...

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава ще им кажа да ги извикат и да си 

ги получат преди да се подпише това решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте проекта.

Имате ли коментари? Не виждам.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за 

- 15 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1221-НС.

Колеги, следващ докладчик по тази точка е колегата Ганчева, 

но за да приключим с т. 1 ще дам думата на колегата Нейкова.

Точка 1  - Писмо до всички общини - продължение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с писмото, което 

приехме  да  изпратим  до  областните  управители,  кметовете  и 

районните  избирателни  комисии  относно  възнагражденията  на 

членовете  на  секционните  комисии,  ви  предлагам  да  бъде 

публикувано и на нашата интернет страница като, може би в

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като съобщение.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  да  бъде  в  сканиран  вид 

съдържанието на цялото писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  15 членове  на  ЦИК: 

за -  15  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  

Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

32



Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цанева и Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.

Точка 8 – Регистрация на наблюдатели – продължение.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа като 

проект  №  1200  е  качен  проект  на  решение  за  регистрация  на 

наблюдатели  от  Асоциация  „Прозрачност  без  граници”.  Има 

технически грешки, които виждам, и ще бъдат коригирани. 

Постъпило е заявление с вх. № 27 (27-5) от 2 октомври 2014 г. 

от  Сдружение  „Асоциация  прозрачност  без  граници”, 

представлявано  от  Калин  Славов  –  изпълнителен  директор,  чрез 

пълномощника Антоанела Минкова, регистрирана с наше решение 

българска  неправителствена  организация.  Към  заявлението  са 

приложени изискуемите документи.

С  вх.  №  27  (27-5)  от  2  октомври  2014  г.  на  Централната 

избирателна комисия е пристигнало по електронната поща писмо от 

„Информационно  обслужване”  АД  за  извършена  предварителна 

проверка  на  наблюдателите,  заявени  от  Сдружение  „Асоциация 

прозрачност без  граници” и на лицата в управителните органи на 

сдружението.  От  извършените  проверки  се  установява,  че  не  са 

налице обстоятелствата за отказ за регистрация на наблюдателите.

Предвид горното и на законовите основания ви предлагам да 

регистрираме  като  наблюдатели  двама  упълномощени 

представители на Сдружение „Асоциация прозрачност без граници” 

– Полина Христозова и Ивелина Дачева, със съответните ЕГН-та.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Няма.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за 

- 15 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

Цветозар Томов), против - няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1222-НС.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Колеги,  проектът  е  №  1185  и  е 

относно  регистрация  на  наблюдатели  от  Сдружение  „Гражданска 

инициатива  за  свободни  и  демократични  избори”.  Заявили  са  за 

регистрация  52  лица  упълномощени  представители.  Всички  тези 

лица  отговарят  на  изискванията  на  закона,  поради  което  ви 

предлагам  да  ги  регистрираме  като  наблюдатели  от  Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  имате  ли 

коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за 

- 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

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

против - 1 (Цветозар Томов).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1223-НС.

Продължете, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, искам да ви докладвам, че с 

Решение № 1074 и с Решение № 1073 сме регистрирали Александър 

Теодоров  Алексиев  два  пъти  като  наблюдател  от  Сдружение 

„България на гражданите”.  Уведомила съм за това сдружението и 
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второто удостоверение съответно е върнато от Александър Теодоров 

Алексиев и е при нас.

Считам, че с това се оправя допуснатата грешка, че сме го 

регистрирали два пъти.

Докладвам ви го за сведение. (Реплики.)

Два пъти сме регистрирали Александър Теодоров Алексиев 

като  наблюдател.  Второто  поред  удостоверение  е  върнато  от 

организацията, с което считам, че няма нужда да пишем решение за 

заличаване, защото удостоверението ...

РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто ли е върнато?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Да,  второто  удостоверение  е 

върнато. Той има право да бъде наблюдател, просто е регистриран 

два  пъти  и  явно  едновременно  сме  докладвали  по  входящи, 

дублирани  и  второто  удостоверение  го  върнаха.  Той  иначе  си  е 

наблюдател, но просто с първото удостоверение ще се легитимира. 

(Реплики между членовете на комисията.)

Добре,  предлагам  с  протоколно  решение  да  се  анулира 

върнатото удостоверение № 15252 от 26 септември 2014 г., издадено 

съгласно  Решение  №  1074-НС  от  26  септември  2014  г.  на 

Александър  Теодоров  Алексиев  със  съответното  ЕГН  като 

наблюдател от Сдружение „България на гражданите”. Да анулираме 

съответното удостоверение. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: „Поради дублиране” ...

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: „Поради  дублиране  с  предходно 

решение  на  регистрацията  му  от  същото  сдружение,  а  именно 

Сдружение „България на гражданите”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  чухте 

предложението.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за 

- 14 (Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  
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Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против - 

1 (Ивилина Алексиева).

Има ли готовност от следващ докладчик по регистрация на 

наблюдатели? Няма.

Заповядайте, колега Бойкинова, за да докладвате за промяна 

на член на РИК, което го включихме към тази точка.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Колеги,  всъщност  аз  съм  ви 

докладвала тази промяна, но документите са били по електронната 

поща, а това са оригиналите.

Докладвам ви за сведение, че преписката е в цялост. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам как върви дневният ред, но пак 

ще кажа едно принципно организационно положение. Формулиране 

на  проблем,  предлагане  на  средства  за  разширяване  на  проблема, 

решение на някакъв орган е обикновено нормалната процедура. Кой 

е проблемът със застъпниците, който се формулира към момента?

Вторият проблем в съдържателен план: нужна ли е проверка 

и, ако е нужда проверка, какво е нейното съдържание? Излагаме на 

определен  тип  съждения  в  тези  формулировка  на  проблем  с 

предложение за решаване на проблем и гласуване. А въобще общите 

понятия водят до едно безкрайно губене на време,  което два  дни 

преди изборите, просто няма как да стане. 

Ако ще правим някакви проверки, нямам нищо против дори и 

проверки  да  се  правят,  само  че  да  знаем  за  какво  става  въпрос. 

Имаме два  дни – в  момента говоря чисто организационно,  нямам 

никаква  представа  за  какво  става  въпрос.  Чисто  организационно, 

формално говоря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  въпросът,  който възникна при 

доклада  на  колегата  Грозева,  беше  дали  при  регистрацията  на 
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застъпници следва да проверяваме регистрирани ли са за кандидати 

в настоящите избори, тъй като от нейното предложение трябваше да 

регистрираме за застъпници на кандидатска листа две лица, които са 

публично известни и за нас беше ясно като членове на Централната 

избирателна  комисия,  че  те  са  регистрирани  като  кандидати  за 

народни представители. 

В тази връзка,  тъй като ние по наше решение извършваме 

проверка само за това дали имат навършени 18 години кандидатите 

за застъпници, както и дали не са регистрирани като застъпници на 

друга  кандидатска  листа,  предлагам  с  протоколно  решение  да 

вземем решение да  извършим проверка на  предложените ни лица 

дали не са кандидати за народни представители.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  17 членове  на  ЦИК: 

за -  13  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева и Цветозар  Томов), 

против - 4  (Севинч  Солакова,  Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов  и 

Румен Цачев).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  взе  се  това 

решение.

Ще помоля докладчиците относно регистрация на застъпници 

извън страната да извършат и тази проверка.

Има ли желаещи за отрицателен вот, колеги? Няма.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред-

Точка  9 –  Проект  на  решение  относно  заличаване  на 

наблюдател.

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо Алексиева.
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Колеги, за съжаление, моят проект е във вчерашната мрежа, с 

вчерашна дата под № 1188, тъй като не успях да го докладвам.

Постъпило е заявление от Сдружение „Институт за развитие 

на  публичната  среда”  към  вх.  №  1  (1-1)  от  2  октомври  2014  г., 

подписано  от  Антоанета  Димитрова  Цонева,  представляваща 

сдружението, за заличаване на регистриран наблюдател в изборите 

за  народни представители поради невъзможност за  изпълнение на 

задълженията в изборния процес.

С  това  предлагам  на  Централната  избирателна  комисия  да 

заличи  като  наблюдател  Александър  Колев  Стаменов  със 

съответното  ЕГН,  упълномощен  представител  на  Сдружение 

„Институт за развитие на публичната среда”. Настъпилите промени 

да  се  отразят  в  публичния  регистър  и  да  се  анулира  издаденото 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  искам  да  поставя  един 

въпрос:  след  като  наблюдателят  няма  възможност  да  наблюдава, 

защо трябва да го заличаваме? Просто няма да ходи да наблюдава. 

Аз  просто  се  учудвам.  Това  не  е  някаква  формална  процедура,  в 

която на всяка цена той завинаги става наблюдател и прочие. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Остава до следващи избори.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Знам,  че  остава  до  следващи 

избори, но ... Не знам?! Оставям го за размисъл.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  желаете  ли  да  се  включите  в  тази  дискусия?  Не 

желаете.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  17 членове  на  ЦИК: 

за –  17  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,  Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева и Цветозар Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1224-НС.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред.

Точка 10 –  Доклад  по  писмо от  президента  на  Република 

България.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на 19 септември 2014 г. ви 

докладвах  предложение,  което  приехме  да  изпратим  с  наше 

протоколно решение за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Железино, община Ивайловград  област Хасково.

Получено е писмо и е разпределено на мой доклад във връзка 

с  това  предложение  от  главния  секретар  на  президента  на 

Републиката, където ни е отговорено, че „Съгласно чл. 463, ал. 6 от 

Изборния кодекс, когато до края на мандата остава по-малко от една 

година  частичните  избори  не  се  насрочват  от  президента”.  – 

Позволявам си да го изчета, защото е кратичко и, според мен, е от 

значение за следващи аналогични случаи. 

„През  2011  г.  местните  избори  са  били  на  23  октомври. 

Последната  възможна  дата,  на  която  държавният  глава  може  да 

насрочи частични избори, е 12 октомври и 19 октомври – втори тур. 

Тоест  преди  23  октомври  2014  г.   При  насрочване  на  частични 

местни  избори  президентът  на  Републиката  се  съобразява  и  със 

срока  по  чл.  463,  ал.  5  от  Изборния  кодекс,  тоест  40  дни  преди 

изборния ден.

Във връзка с горното, връщам по компетентност документите 

относно  предложението  на  Централната  избирателна  комисия  за 

насрочване на частичния избор”.

Това писмо е с вх. № ЧМН-01-28 от 2 октомври 2014 г.

Предлагам ви да остане за сведение.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колега, аз обаче смятам, че трябва да 

пратим писмо на съответната ОИК, която ни е изпратила на нас, за 

да ги уведомим решенията на президента.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  17 членове  на  ЦИК: 

за -  13  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева и Цветозар  Томов), 

против - 4  (Севинч  Солакова,  Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов  и 

Румен Цачев).

Продължаваме със следваща точка от дневния ред.

Точка  11 –  Одобряване  на  пробопечатни  образци  на 

бюлетини за частичните избори.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС.00-445 

от  2  октомври  2014  г.  сме  получили  пробопечатни  образци  на 

бюлетини за кметствата Джулюница, Средище, Партизани, Полева, 

Вардун, Руец, Победа, Стефаново, Гагово, Ракево, Горно Кирково, 

както и за община Копривщица. 

За  днешното  заседание  са  подготвени  за  съгласуване 

пробопечатните  образци  на  бюлетини  за  гласуване  в  частичните 

избори  на  12  октомври  2014  г.  за  кметство  Средище  –  община 

Кайнарджа,  за  кметство  Гагово  –  община  Попово,  за  кметство 

Партизани – община Братя Даскалови, за кметство Ракево – община 

Криводол, за кметство Победа – община Долна Митрополия. 

Предлагам  ви  да  одобрим  по  принцип,  но  с  бележки 

пробопечатните  образци  за  следните  кметства  и  със  следните 

бележки.
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За  кметство  Стефаново,  община  Радомир,  в  номера  на 

изборния район трябва да се направи поправка на последните пет 

позиции като в писмото ще посочим цифрите, които следва да бъдат 

отпечатани. 

За  кметство  Джулюница,  община  Лясковец,  в 

наименованието  на  партията  под  № 1  има  също една  техническа 

грешка – кавички „съгласно решението на общинската избирателна 

комисия” и може би точно тази добавка ще я направим – Съгласно 

решението  на  ОИК,  за  да  стане  ясно  на  Печатницата,  защото 

наименованието на тази партия в два различни избора ще бъде по 

различен начин отпечатано,  поради разлика в решенията  на двете 

общински избирателни комисии.

За бюлетината за кмет на община Копривщица, тъй като не 

съдържа  номер,  знаете,  че  вчера  върнахме  с  писмо  указание  на 

Общинската избирателна комисия – Копривщица, да се съобразят, 

тъй като те нямаха одобрен образец,  съгласно Приложение № 88, 

мисля, на Централната избирателна комисия. Но тъй като получихме 

пробопечатен образец на бюлетината без номер на изборния район, 

се  обадих  на  общинската  избирателна  комисия  и  им  предложих 

Централната  избирателна  комисия  да  посочи  номера  на  изборния 

район и ОИК – Копривщица, да нямат ангажимент по отношение на 

бюлетината,  тъй  като  няма  и  време  за  отпечатването  на  тези 

бюлетини.

Номерът  на  изборния  район  на  Копривщица,  съгласно 

ЕКАТЕ, номерът на областта е 23, и номера на общината е 24. Това 

ще бъдат четири позиции.

Предлагам  да  одобрим  с  протоколно  решение  писмото  и 

едновременно с одобряването, бележките по тези бюлетини, за които 

направих  доклада,  включително  и  номера  на  изборния  район  в 

Копривщица.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направените предложения, 

моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Гласували  17 членове  на  ЦИК: 

за -  17  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  

Солакова,  Александър Андреев, Георги Баханов,  Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева и Цветозар  Томов), 

против - няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Продължаваме  със 

следваща точка от дневния ред.

Точка  12 –  Доклад  по  писма  от  областна  администрация 

Велико Търново и от областна администрация Враца.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писма  от  областна  администрация  Велико  Търново  с  подробна 

информация относно организацията на изборите, с вх. № НС-05-106 

от 2 октомври 2014 г.

Докладвам  ви  за  сведение  и  изпратен  Оперативен  план  от 

областна администрация Враца с  вх.  № НС-15-280 от 2 октомври 

2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред.

Точка  13 –  Доклад  относно  експерименталното  машинно 

гласуване.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги,  този  доклад  беше 

предвиден за вчера, но го докладвам днес. Вчера се проведе работна 

среща с представителите на „Сиела”, за да се уточни процесът на 

подготовка на експерименталното машинно гласуване. Обученията 

вече свършиха с експерименталното машинно гласуване.
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Моята лична представа, заедно и с другите колеги, мисля, че 

минаха на добро ниво, на разбираем език. Мисля, че преодоляхме 

първоначалния  стрес  поне  на  представителите  на  секционните 

избирателни комисии с  новата  среща с  машинното  гласуване и  с 

машините. 

На  тази  среща  бяха  уточнени  и  логистични  въпроси,  най-

вече,  според  мен,  основният  структурен  въпрос,  а  именно,  че  в 

предизборния  ден  трябва  да  се  инсталират  тези  машини  и 

контактите  между  „Сиела”  –  РИК  –  СИК,  са  осъществени, 

разполагат  с  графиците,  разполагат  и  с  телефоните  на  техниците, 

които  ще  монтират  тези  машини  в  предизборния  ден  –  утре. 

Контактите  са  осъществени  и  получихме,  че  взаимовръзката  е 

осъществена. 

Освен това получихме и уверения, че „Сиела” ще осигури и 

всички  технически  материали  за  произвеждането  на 

експерименталното  машинно  гласуване  и  във  връзка  с  нашите 

приети  правила,  а  именно  ще  осигурят  и  едни  допълнителни 

материали,  а  именно:  плик  за  кода  –  един  празен,  един  плик  за 

разписките, които ще отидат в торбата, включително и ще осигурят 

правилата, отпечатани и разпределени за всяка от тристата секции за 

експерименталното  машинно  гласуване,  така  че  още  утре  всички 

тези материали, включително и рекламните материали, ще бъдат на 

разположение във въпросните секционни избирателни комисии. 

Държим връзка с представителите на „Сиела”. Утре ще видим 

и как тече процесът по инсталиране на тези машини. Ще имаме и 

обратна информация. 

Ако обърнете внимание на сайта на Централната избирателна 

комисия,  вече  в  първа  страница  на  сайта  имаме  и  рекламни 

материали,  които  вървят  към  момента  във  вид  на  банер  и  бягащ 

надпис къде се произвежда експерименталното машинно гласуване 

по  места,  включително  е  качен  на  първа  страница  обучителният 

клип, който ние одобрихме.
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Предстои в същото каре отдолу до края на деня горе-долу да 

се  публикува  и  още  една  информация,  а  именно  списъка  на 

секциите,  в  които  ще  се  провежда  експериментално  машинно 

гласуване,  така  че  общо-взето  на  първа  страница  вече  ще  имаме 

достатъчно информация за гражданите. Поне моето мнение е такова, 

първоначално.  Тази  първа  страница  е  изчерпателна,  но  с 

прехвърляне  на  другата  страница  за  експерименталното  машинно 

гласуване  мисля,  че  гражданите  ще  получат  информация  за 

възможностите на това експериментално машинно гласуване. Това е 

доклада ми.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Приемаме го за сведение.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред - 

Доклади по писма от „Информационно обслужване” АД във връзка с 

Изчислителния пункт към ЦИК.

Колеги, преди да отидем към тази точка от дневния ред, нека 

се върнем към две отложени, а именно по т. 2 и следваща. Проектът 

на  решение  по  т.  2  е  готов,  след  това  колегата  Нейкова  –  за 

представители.

Точка 2 – Доклад относно по-ранно откриване на секционни 

избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии 

в Двадесети изборен район – Силистра, продължение

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви.  Колеги  във 

вътрешната мрежа под проект №1203 е качен проектът за решение 

по  доклада,  който  ви  направих  в  началото  на  нашето  заседание 

относно искането от Двадесети изборен район – Силистренски, за 

три от секциите, които са с  подвижни избирателни кутии, изборите 

да започнат с 1 час по-рано – в 5,00 ч.

Решението е качено. То съдържа мотивите от писмото. Към 

писмото  са  ни  изпратили  протокола  на  районната  избирателна 

комисия, с което взимат съответно Решение № 143 – и двете са с 
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днешна  дата  и  са  изпратени  по  електронната  поща  заедно  с 

придружителното писмо. В тях е посочено, че при направен анализ 

необходимото време за гласуване на избирателите, които са подали 

заявление  за  гласуване  подвижна  избирателна  кутия,  съществува 

реална  възможност  за  останалите  избиратели,  които  не  са 

упражнили правото си на вот към 19,00 часа в изборния ден, поради 

големия брой регистрирани желаещи в тези секции и поради това, че 

обслужват пет и повече населени места. Направен е точен разчет – аз 

ви бях казал, че средно от 12 до 15 мин. е гласуването на едно място 

и в тези три секции над 45 човека са желаещи. Наистина е реална 

тази възможност.

В тази връзка те ни молят да разрешим на три от секциите – 

те са тук с номера 203100193, 201000443 и 203400728 да започне 

изборният ден в 5,00 ч. Това е съгласно чл. 229, ал. 6 от Изборния 

кодекс.  А това,  че ние можем да разрешим освен този член,  дава 

основание и самия чл. 57, ал. 1, т. 1, по която ние имаме право да 

осъществяваме контрол над целия изборен процес.

В тази връзка ви моля да вземем решение, че разрешаваме 

гласуването в изборни секции със  съответните номера – да не ги 

цитирам още веднъж, с подвижни секционни избирателни комисии в 

Двадесети изборен район – Силистренски, да започне в 5,00 ч. на 

5 октомври 2014 г.  Решението да се изпрати на РИК в Двадесети 

изборен  район  –  Силистренски,  за  сведение,  и,  разбира  се, 

решението  може да  се  обжалва пред Върховния  административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Христов.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз имам едно предложение, 

ако докладчикът се съгласи – вместо „изборни секции” да се изпише 
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„избирателни секции” и текста „с подвижни секционни избирателни 

комисии” да се замени с „подвижни избирателни кутии”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  За  второто,  честно  казано,  имам 

съмнение,  защото  първоначално  и  аз  бях  решил  така,  но  излиза 

„секции с кутии” . Секциите се управляват от избирателни комисии, 

а не от кутии и някак си ... Не знам дали сте съгласни?! Аз така го 

бях записал, но след това го промених. Но за „избирателни секции” 

сте права.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, след така направените уточнения, който е съгласен с 

предложения ни проект на решение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Гласували  16 членове  на  ЦИК: 

за –  16  (Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч 

Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1225-НС.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папката с моите инициали 

е  качено  заявление  с  вх.  №  НС-23-83  от  3  октомври  2014  г.  за 

регистрация  на  представители  в  избирателните  секции  извън 

страната.  Заявлението  е  подадено  от  партия  „Глас  народен”, 

представлявана  от  Светослав  Емилов  Витков  чрез  упълномощен 

представител  –  Златко  Атанасов.  Към  заявлението  е  приложено 

пълномощно,  както  и  списък  с  трите  имена,  ЕГН,  №  и  дата  на 

упълномощените  представители.  Списъкът  съдържа  данните  на 

седем  лица.  Представен  е  и  списък  във  форма  за  публикуване  в 

интернет страницата на ЦИК.
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Предлагам  с  протоколно  решение  да  приемем  да  се 

публикува списъка на представителите на партия „Глас народен” за 

избирателните секции извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.

Точка  14  –  Доклади  по  писма  от  „Информационно 

обслужване” АД във връзка с Изчислителния пункт към ЦИК.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  писмата  във  връзка  с 

организацията  на  Изчислителния  пункт  от  „Информационно 

обслужване” АД ви представям общо за едно протоколно решение за 

процедиране, за съдействие от наша страна и Народното събрание с 

оглед осигуряване на достъп на лицата, включително и възможност 

за  издаване  на  пропуск  за  автомобилите  на  „Информационно 

обслужване” АД.

Докладвам ви общо и писмата, които получаваме във връзка с 

подадени заявки от общинските администрации до  Печатницата на 

БНБ за  изработване  на  изборните  книжа и  материали,  най-вече  в 

частта изработване на бюлетини. Те са и в наша компетентност, но 

са за сведение.

Уведомявам  ви,  че  община  Радомир  още  с  тази  заявка  от 

2 октомври 2014 г. са заявили и съответния брой хартиени бюлетини 

за втори тур, но вчера се чухме с кмета на общината и се уточнихме, 
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че  заявката  ще  бъде  потвърдена  и  няма  да  се  дължи  заплащане, 

разбира се, ако няма да се произвежда втори тур.

В кметство Стефаново са регистрирани двама кандидати за 

участие в частичния избор.

Предлагам всички заявки да възложим на Администрацията 

за изготвяне на една обща справка, включително и информацията, 

която  получаваме  от  областните  администрации,  от  районните 

избирателни комисии. 

В този случай ще си позволя с вх. № 15-279, конкретно да 

посоча,  от 2 октомври 2014 г.  във връзка с промяна на адреса на 

РИК – Търговище, за да може да се отрази в списъка с контактите с 

районните избирателни комисии. 

Всичко това докладвам за сведение, включително и писмо от 

Главна дирекция ГРАО  с вх. № НС-04-03-46 от 2 октомври 2014 г. 

относно броя на избирателите по избирателни списъци в страната, а 

именно  6  млн.  897  хил.  881  избиратели,  включени  в  11 434 

избирателни секции. 

Ако ми позволите, тъй като и това е за сведение, да предложа 

на вашето внимание писмото, за което преди малко уточнихме, да 

изпратим до районните избирателни комисии във връзка с отделните 

екземпляри на секционните протоколи Приложение № 87-НС-Х, а 

именно, че белия екземпляр е за Централната избирателна комисия, 

зеленият  –  за  районната  избирателна  комисия,  и  розовия  е  за 

общинската администрация. 

В  същото  протоколно  решение,  макар  че  няма  да  бъде 

включено  в  писмото,  да  добавим  и  да  гласуваме,  че  при 

разпластяването на протоколите на районните избирателни комисии 

с  данните  от  гласуването,  съгласно  Приложение  №  88-НС-Х,  в 

Централната  избирателна  комисия  белият  екземпляр  остава  в 

Централната избирателна комисия, а розовия от протокола се връща 

на районната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Тъй  като  аз  имам  за  доклад  от 

„Информационно  обслужване”  АД  за  още  едно  лице,  да  го 

приобщим към Вашия списък, за да не го докладвам допълнително?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така направените предложения, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред.

Точка 15 – Искане за изплащане на възнаграждения.

Докладчици  по  тази  точка  са  колегата  Христов,  след  това 

колегата Матева и след това колегата Бойкинова.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Колеги, от  Общинска 

избирателна комисия  - Силистра, е получено писмо на 29 септември 

2014  г.  Аз  го  задържах  два  дни,  тъй  като  самото  искане  беше 

подписано  само  от  председателя.  Обадих  се  по  телефона  и  с 

вчерашната дата изпратиха подписано от председателя и секретаря, 

но снощи късно и нямаше как да го докладвам, затова го оставих за 

днес.

Става  въпрос  за  пет  дежурства  и  три  заседания,  които  са 

проведени  в  периода  от  16  септември  до  24  септември  2014  г. 

Всички  са  свързани  с  една  сага  в  община  Силистра,  това  е  по 

отношение  на  подаването  на  оставка  от  кмета  на  едно  село  в 

Силистренска  област.  За  него  разбрах  в  деня,  в  който  бяхме  на 

обучение  с  господин  Чаушев.  Впоследствие  се  оказа,  че  има 

подадена молба за оттегляне на заявлението и още на следващия ден 

49



имам  отново  подадено  заявление  за  потвърждаване  на 

първоначалното заявление.

В  тази  връзка  общинската  избирателна  комисия   се  е 

събирала три пъти и заради това има три дежурства на 16, 17 и 18 

септември  2014  г.  във  връзка  с  получаване  на  документите  и 

подготовка на заседанията, които са се провели съответно на 17 и на 

18  септември  2014  г.  Последните  две  дежурства  на  24  и 

25 септември  2014  г.  пък  са  във  връзка  с  подготовка  на  третото 

заседание, окончателното, на 24 септември 2014 г. за изготвяне на 

съответните документи за това, тъй като в крайна сметка е извикан и 

кмета на съответното населено място пред общинската избирателна 

комисия,  за  да  даде  пояснения  за  действията,  които  са  наложили 

неколкократното  подаване  на  заявление,  изтегляне  и  отново 

подаване. 

В крайна сметка се стига до това, че общинската избирателна 

комисия  е приела окончателно заявлението за напускане на поста, 

така да се каже, кмет. Издала е решение и е изчакала седемдневния 

срок за обжалване и едва тогава ни изпраща тази справка. Доколкото 

разбрах,  подготвят  допълнително  и  официално  предложение  за 

частичен избор. Аз им казах, че те ще го изпратят, но ние ще им 

отговорим,  а  днес  се  оказа,  че  президента  де  факто  не  дава 

основание да не препращаме тези документи. Но когато ни напишат, 

ще им отговорим официално.

В тази връзка предлагам на основание тяхно писмо с № МИ-

15-213 от 29 септември 2014 г., заедно с искането за изплащане на 

възнагражденията  са  приложени  всички  протоколи,  решения, 

подписани от общинската избирателна комисия и заверени „Вярно с 

оригинала”.

В тази връзка предлагам да се изплати от държавния бюджет, 

съгласно Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. съгласно т. 9, 

буква „а” възнаграждение за едно дежурство на председателя на 16 

септември 2014 г.; аналогично по същите причини – едно дежурство 

само на председателя на 17 септември 2014 г. и едно дежурство на 
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18  септември  2014  г.  пак  само  за  председателя.  Другите  две 

дежурства  са на 24 и на 25 септември 2014 г.  и  са само за по на 

двама членове на общинската избирателна комисия.

Отделно има три заседания като на първото заседание на 17 

септември  2014  г.  да  се  изплати  възнаграждение  за  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  11  членове;  на  18  септември 

2014 г. – отново за председател, заместник-председател, секретар и 

11 членове, а за заседанието на 24 септември 2014 г. – за заместник-

председател, секретар и 10 членове. Председателят е отсъствал. Това 

е моето предложение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  се  изплати  на  тези  лица,  описани  подробно  от 

докладчика, възнаграждения, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  имам  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение, постъпило с вх. № ЕП-14-58 от 2 октомври 

2014 г. от кмета на община Свиленград за отваряне на помещението, 

в което се съхраняват  изборни книжа и материали от изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  от 

Националния референдум.

Отварянето  е  необходимо  с  възникнала  необходимост  от 

осигуряване на учрежденски архив в общинската администрация в 

Свиленград и преместването на тези книжа в помещението, което е 

определено  за  съхраняване  на  книжата  за  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г.
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Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57  и  Решение  на 

Централната избирателна комисия ви предлагам да разрешим достъп 

до запечатаното помещение в община Свиленград, област Хасково, в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014  г.  и  от  Националния  референдум  от  27  януари  2013  г.  и 

преместването им в помещение, в което ще се съхраняват изборните 

книжа и материали от изборите за народни представители. Достъпът 

да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 

2014  г.  и  Решение  №  103  от  4  януари  2013  г.  на  Централната 

избирателна комисия.  Кметът на общината да осигури разделното 

съхраняване на книжата и материалите от различните видове избори 

и Националния референдум в помещението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за –  16 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1226-ЕПНР.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви, че е 

постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Видин, с вх. 

№ МИ-15-221 от 2 октомври 2014 г., с което ни уведомяват, че са 

провели две заседания на общинската избирателна комисия – едното 

на 2 септември, другото на 6 септември 2014 г. Прави се искане да 

бъдат  изплатени  възнаграждения  за  заседанията.  Приложени  са 

необходимите документи,  справка за  присъствалите брой членове, 
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копия  от  решенията,  които  са  взели,  и  копия  от  протоколите  от 

проведените заседания.

Предлагам ви да  се  изплати  възнаграждение  от  държавния 

бюджет като правното основание е чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли възражения? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за –  16 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик е 

колегата Сюлейманов. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги,  докладвам  ви 

вх. № МИ-15-127 от 1 октомври 2014 г. Писмото е от председателя 

на  Общинска  избирателна  комисия  –  Пещера,  госпожа  Нина 

Костова. С това свое писмо тя иска от нас да коригираме датите в 

справката, с която сме одобрили с протоколно решение от 8 август 

2014  г.  възнагражденията  на  общинската  избирателна  комисия за 

проведените две заседания, като в справката е отразено, че и двете са 

на  18-и.  Тъй  като  второто  заседание  е  на  21-ви,  предлагам  с 

протоколно решение  да  коригираме  допусната  техническа  грешка 

като второто заседание е на 21 юли 2014 г.  и съответно да бъдат 

изплатени възнагражденията за сметка на държавния бюджет, както 

тогава е гласувано и одобрено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Не виждам коментари.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за –  17 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев  и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че има 

готови доклади, струва ми се, за регистрация на наблюдатели или 

греша?

Колеги, колегата Баханов има едно важно съобщение, което 

ви  моля  да  бъде  включено  като  извънредна  следваща  точка  в 

дневния ред.

Колеги, който е съгласен да включим нова извънредна точка, 

моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за –  17 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев  и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.

Нова извънредна точка.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Колеги,  много  се  извинявам  за 

включването  на  извънредна  точка,  но  от  сутринта  провеждаме 

комуникация  с  РИК  –  Благоевград,  относно  откриване  или 

неоткриване, или заличаване на секция в ареста в гр. Благоевград. В 

тази  връзка  имахме  обаждане  и  от  представител  на  Обществения 

съвет,  който  е  за  реинтеграция  на  осъдени  лица.  Правим  една 

комуникация между нас,  РИК и тях,  и  службата  за  задържане  на 

лица в България.
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Колеги,  с  № НС-15-287  са  качени  материали,  които  са  ни 

изпратени от РИК – Благоевград, в едно с тяхно писмо за становище 

от  наша  страна.  Прикрепени  са  писмо  от  кмета  на  община 

Благоевград до РИК – Благоевград. 

Моля  да  обърнете  внимание,  за  да  вземем  становище,  тъй 

като  РИК  –  Благоевград,  трябва  да  вземат  спешно  становище. 

(Запознаване с качените материали и уточнения между членовете  

на комисията.)

Колеги,  след  като  се  запознахте  с  качените  материали,  и 

моето становище като докладчик, след като проведох и разговори с 

председателя  и  с  останалите  лица  от  РИК  –  Благоевград,  моето 

предложение,  имайки  предвид  факта,  че  остават  още  два  дни  до 

изборите  –  днес  и  утре,  да  не  се  закрива  секцията  в  ареста  в 

Благоевград, тъй като са подадени различни данни. Тоест може би да 

има и необходимия минимум от 10 човека,  включая може и хора, 

които са постоянно заети с  опазването на арестите  – охраната на 

арести, и те да се включат и да гласуват в тази секция.

Така че моето предложение е да не се закрива секция, която е 

в ареста в Благоевград. Ще ви моля, ако няма други коментари, да 

бъде подложено на гласуване, госпожо председател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  да разбирам, че 

Вашето  предложение е  да  изпишем писмо в  този смисъл и да  го 

изпратим?  Да  приемем това  с  протоколно решение  и  с  писмо да 

изпратим отговор.

Колеги, нека първо вземем това протоколно решение.

Който е съгласен, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за –  17 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Румяна Сидерова и Таня Цанева), против – няма.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, колегата Баханов 

устно веднага ще уведоми РИК, но който е съгласен и писмено да 

изпратим едно писмо с това протоколно решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за –  17 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  

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

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова, и след това ще дам почивка.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е  с 

вх. № НС-11-26 от днешна дата жалба от Юли Драганов Любенов 

като  представляващ  коалиция  АБВ  –  „Алтернатива  на  българско 

възраждане” – гр. Перник, до Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия срещу наше Решение № 1159-НС, 

с което оставихме без уважение жалбата му срещу Решения № 86 и 

№ 95-НС на РИК – Перник.

Докладвам, че жалбата трябва да се придвижи незабавно до 

Върховния административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, давам 30 минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В залата сме 13 членове 

на Централната избирателна комисия. Имаме необходимият кворум, 

продължаваме днешното заседание.

Колеги, стигнахме до доклади на колегата Солакова.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да ви докладвам за сведение 

едно уведомление за митинг на 6 октомври 2014 г. между 17,00 и 

18,00 ч. пред сградата на Народното събрание. С писмо № НС-07-28 
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от 3 октомври 2014 г. сме уведомени. Организатор е господин Йоло 

Денев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  мога  ли  да 

попитам  дали  е  пред  тази  сграда  или  пред  другата  сграда  на 

Народното събрание?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Пред  тази,  в  която  се  помещава 

Централната избирателна комисия и пред Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имаме  предвид,  че  е 

дадено разрешение да има такъв митинг, когато ние ще получаваме 

документи?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Лично  аз  предлагам  да  изпратим 

вежливо писмо до Столична община да оттегли разрешението, тъй 

като  това  е  момента,  в  който  започват  да  пристигат  районните 

избирателни  комисии  с  книжа.  Ще  има  паркинг,  ще  има  спрели 

автобуси и е неудачно точно пред тази сграда да се прави митинг.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като ние сме изпратили 

писмо и имаме положителен отговор от страна на Столична община 

и  имаме  уведомлението  от  страна  на  СДВР  за  организация  на 

цялостния процес по движението и охраната на сградата, аз приемам 

предложението,  което  беше  направено  от  госпожа  Сидерова,  да 

изпратим  във  връзка  с  преди  това  още  уточнението  за 

ограничаването на движението на автомобили в този периметър още 

от 4 октомври 2014 г.,  19,00 ч.,  при което на 6 октомври 2014 г. 

процесът  по  посрещане  и  приемане  на  протоколите  от  районната 

избирателна  комисия  няма  да  е  приключил.  Да  ги  уведомим  в 

Столична община за това обстоятелство.

Ще изготвя писмо и ще го представя  на вниманието ви за 

гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Продължете със следващи доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвах  ви  за  сведение 

вх. № НС-00-391 от 29 септември 2014 г. в момента на получаването 
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на това становище от страна на „Информационно обслужване” АД 

по повод предложението на господин Стоил Стоилов във връзка с 

възможностите  за  наблюдение  в  изчислителните  пунктове  към 

районните избирателни комисии. 

Много  коректно  от  „Информационно  обслужване”  АД 

господин Николай Недялков ни уведомява, че целия този процес е 

подчинен  на  решенията  на  районната  избирателна  комисия, 

помещенията  се  определят  преди  това,  уточнява  се 

местоположението на всеки компютър от изчислителния пункт, няма 

пречка, разбира се, още повече че на практика такава разпоредба в 

закона имаше и в отменения Изборен кодекс – наблюдателите имат 

право  да  присъстват  при  приемането  и  обработката  на  числовите 

данни. Нищо по-различно от това, което и досега се е случвало.

Предлагам ви да оставим становището за сведение, така както 

уведомихме  господин  Стоил  Стоилов  –  след  изборите  неговите 

предложения  да  бъдат  част  от  обсъждането  при  приемането  на 

анализа,  доклада  и  евентуално  предложенията  до  Народното 

събрание за изменение на Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за –  14 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова и Цветозар  Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, колега.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  от  Общинска  избирателна 

комисия – Лясковец, получихме вече информация за упълномощени 

членове на  ОИК за  получаване на  изборните книжа и  материали, 

включително  и  бюлетините  с  вх.  №  ЧМИ-15-64  от  2  октомври 

2014 г.  Докладвам  ви  го  за  сведение  и  с  протоколно  решение  да 

приемем при получаване на такава информация да я предоставяме на 
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Администрацията  за  обобщаване  и  последващ доклад  –  цялостен, 

пред Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за –  14 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Метин  

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова и Цветозар  Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме отговор на наше 

писмо  до  Болница  „Лозенец”  с  вх.  №  НС-03084  от  3  октомври 

2014 г. Осигурени са дежурства на медицински екипи, включително 

и на 8 октомври 2014 г. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Грозева, за Вашия проект на решение.

Точка  4  –  Регистрация  на  застъпници  извън  страната  – 

продължение.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, проектът е № 1206, качен в днешно заседание. Ще ви 

докладвам проект за промени в състава на секционните избирателни 

комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 

октомври 2014 г. 

Както  знаете,  промените  са  продиктувани  от  молби  на 

назначени  вече  членове  на  секционни  избирателни  комисии  в 

предходни  решения,  които  са  описани  в  решението,  поради 

невъзможност  да  участват  и  замяната  им  с  резервите,  с  които 

разполагаме. Те са на база писмо на Министерството на външните 

работи с вх. № НС-04-01079 от 2 октомври 2014 г. и това са номера 
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на  пристигнали  по  електронен  път  предложения  от 

дипломатическите  и  консулски  представителства  за  промяна  в 

съставите на СИК. 

Освен промяна имаме  и  поправки  на  технически грешки в 

имената  на някои от вече назначените с предходни решения членове 

на секционни избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, вашите предложения, коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Гласували  13 

членове на ЦИК:  за –  13  (Ивилина Алексиева, Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова и Цветозар  Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1227-НС.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам само да ви кажа, че към момента 

на  подготвяне  на  настоящото  решение  бяхме  описали  всички 

предложения. В момента са ми предоставени още, така че утре ще ви 

докладвам следващото решение за промени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  започваме  с 

доклади по писма.

Точка 18 – Доклади по писма.

Първи се е заявил колегата Цачев. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-22-395 сме 

получили по имейла писмо от господин Кирил Ганчев, с което ни 

уведомява за извършена агитация на език, различен от българския в 

предизборната кампания. Посочва, че става дума за агитация на ДПС 

в Долен Чифлик. Има и искане.
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На това писмо съм подготвил проект на отговор, който е във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали. Писмото е в смисъл, 

че по повод получения по електронната поща сигнал на господин 

Ганчев  го  уведомяваме,  че  Централната  избирателна  комисия  е 

сезирана с предходен сигнал по този случай и е  приела решение. 

Посочил съм номера на решението. 

Предлагам  сигналът  да  оставим  за  сведение  и  да  приемем 

проекта на отговор, който съм подготвил. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Коментари,  колеги?  Не 

виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за –  13 

(Ивилина Алексиева, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  

Румяна  Сидерова и Цветозар  Томов),  против  – 1 (Мария 

Мусорлиева).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС.11-25 от днешна дата е 

получено  писмо  по  електронната  поща.  По  същество  е  писмо  от 

господин  Искрен  Василев  Веселинов  –  кандидат  за  народен 

представител от коалиция „Патриотичен фронт”. В своето писмо той 

ни обръща внимание, че голяма част от секционните избирателни 

комисии са разположени в училища в страната. В тези училища са 

налице  заснемащи  устройства,  с  оглед  осигуряване  на  по-голяма 

сигурност  и  опазване  на  имуществото  на  учениците  и  другото 

общинско и държавно имущество. 

Изразява становище, че тези камери не би следвало да бъдат 

включени в изборния ден, предвид което настоява да се осъществи 

контрол  върху  това  негово  искане  за  изключване  на  камерите,  за 
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което Централната избирателна комисия да предприеме съответните 

действия.

Колеги,  докладвам  ви  го  като  текст.  Този  сигнал  е 

публикуван във вътрешната мрежа с № НС-11-25 като PDF файл. 

Всъщност  по  това  писмо  ние  бихме  могли  да  приемем 

решение, колеги, в утрешното заседание, при положение че имаме и 

някакво предварително становище, бихме могли да се обединим в 

каква насока да бъде това решение и какви указания евентуално да 

дадем към районните и към секционните избирателни комисии.

Лично моето становище е,  че  бихме могли наистина  да  се 

съобразим  с  направеното  искане  да  бъдат  изключени  камерите  в 

секциите – най-вече това са в училищата, има и в други помещения, 

в изборния ден. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, че можем да направим много 

работи,  ако  искаме.  Винаги  съм  изразявал,  че  записващите 

устройства  на  тази  съвременна  цивилизация  създават  един  много 

тежък проблем, който си е общо, да го наречем, ХХІ век. 

Но какво можем да направим ние в момента? Все пак има 

едни  граждански  права  и  не  всеки  може  да  бъде  записван  само, 

защото  има  някакво  си  устройство,  монтирано  някъде  си,  поради 

някакви си причини. В случая става въпрос обаче за изборен процес 

и аз предлагам действително утре да вземем решение по въпроса. Но 

какво можем да направим?

Първо, училищата са общински. В тази връзка първо се пише 

писмо  до  общините  да  си  осигурят  изключването  на  всякакви 

записващи устройства – налични в училища,  в които има секции. 

Това е едно.

Второ,  на  РИК  също така  да  им  се  укаже  да  контролират 

въпроса  във  въпросните  секции  във  взаимодействие  с  общините 

дали тези устройства са изключени. Ето това можем да направим, 

ако искаме. Но това да го оставим за утре.
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Във  всеки  случай  направлението  трябва  да  е  в  две 

направления: общини – РИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам изцяло да не искаме, както 

каза колегата Чаушев – дали искаме или не искаме, аз мисля, че е 

достатъчно да им се укаже в стаичките, където хората упражняват 

вота си, там задължително да бъдат изключени, ако има, записващи 

устройства, но не виждам защо трябва цялото училище на входа и 

изобщо по другите места да бъдат изключвани камерите. Напротив, 

те,  според  мен,  са  една  превенция  за  това  да  се  предотврати 

извършването на нарушения и престъпления в изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз разбирам тезите, които вървят в ХХІ 

век,  че,  видите  ли,  тези  технически  устройства  служели  за 

предотвратяване на превенции. Напротив, тези устройства служат за 

накърняване на граждански права и да записваме някои си хора по 

всякакви си поводи, във всякакви си възможности и т.н., и т.н. Само 

че тук става въпрос за изборен процес и именно с тези устройства 

може да  се  види  кой  е  влязъл  в  училището  да  гласува  или  не  е 

влязъл,  поради  което  аз  си  поддържам  тезата  абсолютно  всички 

устройства да бъдат изключени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Опитвам се да разреша спора. Според 

мен,  проблемът  е  елементарен.  В  изборния  ден  от  6,00  ч.  да  се 

изключат всички устройства, а в предизборния ден те да си останат 

включени  и  в  предизборната  нощ,  защото  те  са  си  охраната  на 

училищата  и  е  в  помощ  на  охраняващите  групи,  които  са  от 

Министерството на вътрешните работи. Но в изборния ден от 6,00 ч. 

всички устройства да са изключени. Училища отворени, охрана на 

училищата има вътре, която не допуска на етажите, на които няма 

развити секции, поради тази причина писмото да е в този смисъл.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  искам  да 

припомня само едно нещо. Че тези устройства, това са камери, са 

закупени  от  училищата  за  специална  определена  цел,  която  не  е 

произвеждане на изборите. Само това припомням.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво от това? В този ден там няма 

деца, там няма учебен процес.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно това казах.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Като добавка, като аргумент?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам чисто процедурно, ако 

сте съгласни, да подходим чрез приемане на протоколно решение, 

което да оформим в писмо, с оглед краткото време, което ни остава 

до изборния ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Процедурно  предлагам  да  спрем 

дебатите и да изразим мнението си чрез гласуване дали въобще ще 

се подкрепи такова писмо или не.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Бихте ли пояснили какво 

писмо, колега,  понеже тук има различни тези за писмо и не знам 

какво да гласуваме?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, да се гласува 

първоначалното предложение на докладчика, разбира се, останалите 

ще защитят противната теза и тя е пределно ясна. Защото, сега да не 

връщаме дебатът назад, който много внимателно следя, независимо 

че съм отворила друга страница, колеги, които казаха, че разрешават 

спора – заемат едната позиция, тоест спорът не е разрешен, той ще 

се реши чрез гласуване. Това искам да ви кажа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тъй  като  не  беше 

пояснено  какво  точно  да  подложа  на  гласуване,  за  протокола  ... 

(Реплики и уточнения между членовете на комисията.)

Заповядайте, колега Томов.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Колеги,  моето  предложение  е  да  се 

обединим  около  това  да  бъдат  изключени  камерите  в  изборните 

помещения  по  време  на  изборния  ден.  Според  мен,  това  е 

достатъчно. Няма логика да се изключват камери извън изборното 

помещение. Те наистина служат за охрана на сградите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме  два 

варианта в момента. Единият вариант е сега да решим с гласуване, 

другият  вариант  е  колегата  Цачев  да  ни  предложи проект,  върху 

който ние утре да дискутираме. Простете, но наистина ми се струва 

по-разумно  колегата  Цачев  утре  или  по-късно  днес  да  напише 

съдържание на писмо така, както той счита, тъй като тази преписка е 

разпределена на него. Мисля, че се обединихме, че ще бъде писмо и 

вече по съдържанието на това писмо да продължим дебата.

Съгласни ли сте с това предложение, колеги? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за –  15 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова и 

Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх. № ЧМИ-04  (03-7)  от  3  октомври  2014  г.,  получено  от  Главна 

Дирекция „ГРАО” , с което ни уведомяват, че е извършена проверка 

на кандидатите за кметове на кметства и кмет на община за участие 

в  частичните  избори  на  12  октомври  2014  г.  От  проверката  е 

установено, че лицата отговарят на условията по чл.  397, ал. 1 от 

Изборния кодекс и ни уведомяват, че кандидата за кметство Полена, 

община Симитли –  изписват  ни коректния му единен граждански 

номер, тъй като е имало допусната техническа грешка.
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Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  приеме 

писмото за сведение, а  копие от него да изпратим за сведение на 

съответната общинска избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за –  15 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова и 

Цветозар Томов), против – няма.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх. № НС-15-286 от 3 октомври 2014 г., получено по електронната 

поща на ЦИК от Районна избирателна комисия – Бургас, с което ни 

уведомяват,  че  с  тяхно  Решение  № 216  от  2  октомври  2014  г.  е 

заличена регистрацията на Тодорка Янчева Иванова като кандидат 

за народен представител в кандидатската листа на партия “Атака”.

Предлагам да приемем писмото за сведение и заличаването 

на кандидата да се отрази в регистъра на кандидатските листи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за –  15 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова и 

Цветозар Томов), против – няма.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, искам да ви докладвам нещо 

във връзка  с  обаждане по телефона.  Обади ми се госпожа Мария 

Ангелиева,  която  отговаря  за  организацията  на  изборите  в 

посолството ни в Лондон, със следния въпрос -  в квартал в Лондон – 
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Баркинг,  ако  правилно  съм  го  записала,  имало  необходимост 

секционната избирателна комисия да е от 9 членове и във връзка с 

това  чрез  Министерството  на  външните  работи  до  Централната 

избирателна комисия били изпратили екстрена грама. 

Аз мисля,  че при нас не е  пристигало такова писмо и към 

настоящия  момент  едва  ли  бихме  могли  да  увеличим  състава  на 

секционните избирателни комисии. Поставям въпроса, защото ми се 

обадиха на мен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  и  на  мен  ми  се  обадиха  с 

такова  искане.  Даже  заявиха  желание,  тъй  като  се  очаквало  да  е 

много висок броя на гласуващите – около 3000 човека, даже заявиха, 

че трябвало да бъдат две секции. Аз казах, че е невъзможно да се 

разкрие нова секция. Съответно искането беше да е по-голям броя на 

състава на СИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  очевидно  се 

обаждат по различни телефони на различни колеги, за да лобират за 

своите предложения. Колеги, бихме могли да докладваме, че има и 

такива писма, постъпили от будни граждани, които правят прогнози, 

хипотези излагат.

Мисля,  че  ние  имаме  своето  решение  колко  ще  бъдат 

членовете  на  секционните  избирателни  комисии  и  мисля,  че  ние 

имаме своето решение за назначаване на техните състави.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  в  протокола,  който 

подписахме при преговорите с политическите сили, Министерството 

на външните работи и представители на Централната избирателна 

комисия изрично се съгласиха всички участващи в тези преговори 

по чл. 102 от Изборния кодекс избирателните секции в чужбина да 

бъдат  от  5  души.  Това  се  постави  съвсем  в  началото  на  тези 

преговори и аз мисля, че ние не можем да изменим този вид, дори 

само заради това че сме постигнали някакво съгласие.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  да  преминем 

към предходни точки от дневния ред?

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Министерството  на  вътрешните  работи  с  вх.  №  НС-04-0231  от 

3 октомври 2014 г. Писмото е публикувано във вътрешната мрежа. 

То е относно създадената организация за издаване в бърз порядък на 

подадените  заявления  за  издаване  на  лични карти,  независимо от 

вида на услугата, в много кратки срокове. Дадена е и статистика, че 

към 30 септември 2014 г. са издадени 131 броя удостоверения, тъй 

като не е имало възможност да бъдат издадени личните карти. Към 

1 октомври 2014 г.  няма постъпили сигнали за отказ от страна на 

някои  районни  управления  да  бъдат  издавани  удостоверения  по 

чл. 263. Не са установени и данни за неизпълнение на указанията на 

главния  секретар  на  МВР.  В  случай,  че  при  тях  постъпи  такава 

информация,  ще  бъде  извършена  проверка  и  ще  бъдат  взети 

необходимите мерки.

Докладвам ви го за сведение.

Колеги, докладвам ви за сведение писмо от Администрация 

на  Министерския  съвет  до  Централната  избирателна  комисия  с 

копие  до  областния  управител  и  до  изпълнителния  директор  на 

Печатницата на БНБ. Изпращат ни копия на констативни протоколи 

от извършена проверка във връзка с писмо от 2 октомври 2014 г. на 

областния управител на област София и писма на Столична община 

за  установено  несъответствие  на  номерата  на  лист  7  и  лист  8  от 

протокола на СИК, Приложение № 87.

След извършена проверка на място е констатирано, че няма 

несъответствия  в изработените  и доставени протоколи на  СИК за 

23-ти изборен район. Касае се за допусната техническа грешка при 

разпределението  и  предаването  на  книжата  от  общината  на 

районната администрация.
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Позволих си да изчета писмото, колеги, защото току-що ми е 

разпределено и считам, че важно и трябва в днешния ден да бъде 

доведено до знанието на Централната избирателна комисия.

Още едно писмо със спешност - № НС-03-86 от 3 октомври 

2014  г.  във  вътрешната  мрежа  на  наше  писмо  от  25  септември 

2014 г.  главният  секретар  на  Министерския  съвет  ни  отговаря  с 

приложена  таблица  относно  наличните  копирни  машини, 

включително  осигурени  консумативи  за  тях.  Справката  съдържа 

една  добра  картина  за  страната  с  изключение  на  трите  района  в 

София-град, за които не е подадена информация. 

Уведомяват  ни,  че  са  осигурени  допълнителни  копирни 

машини  за  областите  Монтана  и  Пловдив  в  съответствие  със 

заявените от тях нужди.

За  сведение,  колеги,  и  в  същото  време  ще  помоля  да  се 

обособи  и  папка,  за  да  може  всеки  да  се  запознае,  включително 

отговорници по райони.

Ще  едно  писмо  с  №  НС-02-62  от  3  октомври  2014  г.  от 

младши инспектор към звеното „Противопожарна безопасност” във 

връзка с произвеждането на избори за Народно събрание те ни молят 

да  предоставим  списъци  на  изчислителите  към  „Информационно 

обслужване”  АД,  медии,  телевизии  и  радио,  преса  за 

противопожарен  инструктаж  за  осигуряване  на  пожаро  безопасни 

условия при работа в изборните дни.

Колеги, честно казано, досега май не сме им предоставяли, 

официално при нас не е постъпвало искане за това, да помислим как 

да организираме този процес, за да не пречим на техните задължения 

за този инструктаж. Дали в писмена форма да бъдат предоставени 

там, където са пунктовете, постовете, осигурени с охрана от НСО, за 

да може всички, които влизат да може да се запознават и с условията 

за пожарна безопасност. 

Колеги,  накрая  да  кажа,  ако  не  ни  стигне  времето,  ще  ви 

помоля да погледнете принципно да се съгласим с дежурствата така, 

както са уточнени от сътрудниците. Има вече гласуване протоколно 
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решение за гласуването извън страната, приемането на книжата, но и 

за  приемането  на  РИК-те  от  страната.  Просто  желаещите  да  се 

запишат без да се прекалява с числеността. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Има  ли  нещо  за 

гласуване?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Има  готово  писмо  до  Столична 

община.  Трябва да е  публикувано във вътрешната мрежа относно 

митинга на Йоло Денев. Моля да го видите.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: До кого го пращаме?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: До  кмета  на  Столична  община  с 

копие до директора на Дирекция „Сигурност”..

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Какъв  е  номера  на 

писмото?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз го продиктувах преди.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, погледнете във 

вътрешната  мрежа № 20-25.  Писмо,  което трябва  да  изпратим до 

кмета на Столична община. Моля, погледнете го, защото трябва да 

го гласуваме.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, идеята е да обърнем отново 

внимание, че в този период, в посочените часове интензивността на 

движението  от  районните  избирателни  комисии,  придружени  с 

автомобили на МВР, ще бъде в най-силната интензивна част. Освен 

това  в тази сграда  точно в този период освен членовете  на ЦИК, 

сътрудници, има служители към изчислителния пункт, ангажирани с 

компютърната обработка, има представители на средства за масово 

осведомяване,  има  наблюдатели,  включително  представители  на 

международни  организации,  членове  на  РИК  и  трябва  да  има 

свободен  достъп.  Затова  още  един  път  да  помислят  по  това 

съгласуване на митинга на господин Йоло Денев.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  писмото  е 

написано дипломатично.

Има  ли  някакви  съображения  за  някаква  корекция?  Не 

виждам.
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Моля да гласуваме.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за –  12 

(Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Уважаеми  колеги,  по 

електронната  поща  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  НС-22-398  от 

3 октомври 2014 г.от господин Румен Георгиев, който ни уведомява, 

че е администратор на сайт „БГ Избори.ОК”. Сайтът е създаден с 

цел  да  представи  информация  за  провеждащите  се  избори  в 

България. Сайтът не е част от някоя медийна група,нито сам по себе 

си е регистриран като медия – използваме информация, новини от 

източници, които са основно „Дарик Нюз” и „БЛИЦ.БГ”. Искам да 

разбера  забраната,  която сте  въвели за  публикуване на междинни 

резултати от изборите в неделя, отнася ли се и за моя сайт.

Във  връзка  с  така  зададения  въпрос  аз  предлагам  да 

отговорим на господина, че забраната, която е, е за публикация във 

всички видове сайтове с изключение на определените – без да ги 

цитираме  дори,  в  т.  15,  ако  не  ме  лъже  паметта,  на  §  1  от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, с оглед на което 

би следвало да се съобразява с тази забрана.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ще напишете отговор в 

този смисъл.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В този смисъл е отговорът, който 

ще подготвя.

Който  е  съгласен  да  се  изпрати  такъв  отговор,  моля  да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за –  13 

(Ивилина  Алексиева, Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

71



Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак добре е да се изказват думите в 

истинското им значение. Не става въпрос за междинни резултати, а 

прогнозни, подавани от ...

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Те пак са междинни.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Знам,  че  е  тънко,  но  не  са  междинни 

резултати. Те са само прогнозни при определен тип грешки, които 

варират съобразно методиките. Най-малко 3” 0095 нанизани там.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

нашето писмо, което вчера изпратихме до Българската национална 

телевизия,  което  беше  постъпило  с  вх.  №  НС-20-492  и  с  което 

Телевизията  ни  беше  уведомила  за  предизборен  клип  на 

политическа  партия  „Български  национален  съюз  –  Нова 

демокрация” е пристигнало и е качено във вътрешната мрежа. Ще 

помоля колегите да се запознаят.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № 03-47 от 3 октомври 2014 г. Това е писмо, което ни препраща 

Министерството на регионалното развитие и с което отдавна сме се 

запознали – писмо от 18 септември 2014 г., заявление за достъп до 

информация от Нели Валентинова Члашка-Мелиду. Аз вече съм дал 

резолюция „За сведение ЦИК”. 

Писмото  вече  е  докладвано  и  ЦИК  е  изразила  отговор 

своевременно – „Да се приложи по преписката на ЦИК за архив”.

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Това  е  писмото,  с  което  тя 

искаше колко са гласували два пъти. Ние изпратихме, направихме 

справката и го дадохме. Просто трябва да ви го докладвам, тъй като 

е писмо от Министерството на регионалното развитие. 

Докладвам ви, колеги, и второ писмо с вх. № ЦИК-00-239 от 

3 октомври 2014 г.  Качено  е  във вътрешната мрежа.  С две  думи, 

писмото  е  на  първо  място  до  председателя  на  Централната 
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избирателна комисия, копие до Йорданка Фандъкова като кмет на 

Столична  община,  до  доц.д-р  Йордан  Бакалов  и  Павел  Вацев. 

Писмото е от ЧЕЗ – България от регионалния мениджър господин 

Петър  Докладал,  който,  с  две  думи,  ни  се  оплаква,  че  в  ЧЕЗ  – 

България работят над 250 служители и се оплаква, че активисти на 

политическа  партия  “Атака”,  начело  с  лидера  на  партията  Волен 

Сидеров  са  издигали  политически  лозунги,  призоваващи  към 

агресивно поведение и подклаждащи ксенофобско и нетолерантно 

отношение  към  компанията  и  съответно  нейните  служители. 

Казва,че  това  има  значение  както  за  сигурността  на  хората, 

възпрепятствали  са  нормалния  работен  процес,  причинили  са 

сериозни  имуществени  вреди  също  така.  Че  подобни  прояви 

сериозно увреждат името и репутацията на компанията и интересите 

на нейните служители. Оплаква ни се. Казва, че му е известно, че се 

ползват  с  имунитет,  но  да  вземем  мерки  за  недопускане  на 

хулигански прояви и предотвратяване на каквито и да е форми.

Писмото  пристигна  днес.  Два  са  възможните  отговора. 

Единият е да отговори също така любезно и да кажем, че и нашата 

сграда беше нападната и че е извън нашата компетенция. А другото 

– да го приемем за сведение на ЦИК.

Моля да го обсъдите и да решите дали да напиша някакъв 

отговор или не. Може да има и трето предложение. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колега,  вие  какво 

предлагате от тези две възможности?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да остане за сведение, имайки 

предвид,  че  има  два  дни  до  изборите  и  всички  сме  много  заети. 

Иначе мисля,  че след изборите можем да изпратим едно писмо, с 

което да ги уведомим, че сме приели писмото, но в нашата сграда 

също  е  имало  такива  спречквания  и  че  е  извън  нашата 

компетентност да вземем каквито и да е мерки за предотвратяване 

или за наказване на подобни деяния, дори да са истина.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  остава  за 

сведение.
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Колеги, позволете и аз да докладвам едно писмо. Ню Джърси, 

което толкова дълго време искаше да смени адреса на секцията си, 

ние  го  сменихме,  а  сега  пък  отговарят,  че  секцията  ще  бъде  на 

първоначалния адрес.

Аз ще помоля да се промени страницата.

Получихме  едно  препращане  от  консулството  в  Окланд, 

които  са  изпратили  фактура,  проформа,  за  наем  на  залата. 

Дружеството в Окланд изпратило фактура за наем на залата, но го 

изпратило на Министерството на външните работи. Не знам защо го 

изпраща и до нас. Докладвам го за сведение. Разходите са за сметка 

на Министерството на външните работи. 

Има ли други писма? Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Колеги,  току-що  пристигнаха  нашите 

колеги – делегацията от Косово. Имах 15-минутна протоколна среща 

с тях. Те останаха на среща с посланика. 

Във  връзка  с  това  ми  е  разпределено  на  доклад  с 

вх. № НС-02-61 от 3 октомври 2014 г. Това е писмо от Протокола на 

Народното  събрание,  с  което  са  ни  изпратили  окончателната 

програма за тях. 

Имам  още  едно  писмо  на  доклад  с  вх.  №  НС-02-60  от 

3 октомври 2014 г., с което ни уведомяват: „Изпращаме ви списък на 

наблюдателите от ПАЧИС, за които моля да бъде осигурен достъп 

на 5 октомври 2014 г. в 11,00 ч. за среща с Централната избирателна 

комисия”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 18 членове на ЦИК: за –  18 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна  Сидерова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов), против – няма.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Думата  има  колегата 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  ще  ви  помоля  отново  по 

писмото  искане  на  ръководителя  на  звеното  на  „Противопожарна 

охрана”  на  етажа  да  гласуваме  с  протоколно  решение 

предоставянето  на  списъците  на  лицата,  които  така  или  иначе 

фигурират в папките-класьори на определените постове с осигурена 

охрана от НСО, тъй като става дума за противопожарна безопасност.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК:  за –  18 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

постъпило  писмо  от  СЕМ  с  вх.  №  НС-20-456  от  30  септември 

2014 г.,  с  което  ни  уведомяват,  че  искания  от  нас  материал  във 

връзка с предизборната кампания на „България без цензура” са ни 

изпратили с предходно тяхно писмо.

Докладвам  ви  за  сведение  друго  писмо  от  СЕМ,  което  е 

постъпило на електронната ни страница с вх.  № НС-20-454 от 30 

септември  2014  г.  към  което  са  приложени два  видео  материала. 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Материалите  да  се  приобщят  към 

съответната преписка.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  №  НС-06-25  от 

16 септември 2014 г. и № НС-10-48 от 15 септември 2014 г.

Докладвам  ви  за  сведение  постъпила  в  Централната 

избирателна  комисия  заповед  на  областния  управител  на  област 

Бургас, заведена с вх. № ЕП-05-144 от 25 септември 2014 г. 
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Докладвам  за  сведение  писмо  с  вх.  №  НС-20-440  от 

29 септември 2014 г. от в. „Сега”, към който има приложен брой на 

в. „Сега” от 17 септември 2014 г.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  от  София  Цветанова  с 

вх. № НС-20-390 от 24 септември 2014 г. относно публикацията във 

в. „Нова дума” в Испания.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  НС-20-495  от 

2 октомври 2014 г.,  което е Славка Бозукова – главен редактор на 

в. „Стандарт”,  и  към  което  е  приложен  бой  на  в.  „Стандарт”  от 

17 септември 2014 г. Да се приобщи към съответната преписка.

Докладвам  ви  за  сведение  постановление  за  отказ  за 

образуване на наказателно производство, входирано в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-09-5 от 2 октомври 2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвах ви преди 

малко,  по  повод  на  реплика  на  колегата  Томов,  една  жалба  от 

господин Стилянов, който твърди, че е регистриран за наблюдател 

без негово съгласие. 

Предлагам ви да му изпратим по имейл обратно писмо, че ако 

иска да бъде заличен, трябва да подаде писмена молба, подписана от 

него със свеж подпис.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за –  17 

(Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, колега.

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо, което ви докладвам, 

отново е по електронна поща, с вх. № НС-15-285 от днешна дата. То 
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е изпратено от Бойко Радоев,  с  което ни сигнализират,  че  РИК – 

Кюстендил, вчера, тоест би трябвало това да е 2 октомври 2014 г. не 

е  имала  редовно  заседание  и  по  този  начин  възпрепятства 

регистрирането на застъпници в законовия срок. 

Уведомявам  ви,  че  на  страницата  на  РИК  –  Кюстендил,  с 

днешна дата са взети и са регистрирани застъпници, включително и 

на коалиция от партия АБВ, за която е сигнала. Така че предлагам да 

остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  остава  за 

сведение.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Още  едно  предложение.  Колегата 

Баханов ми предложи и аз ви предлагам да утвърдим още един човек 

за група „Жалби” за изборния ден – Илияна Георгиева Попова, тъй 

като считам, че така или иначе група „Жалби” има нужда от повече 

хора, които да работят. Това е човек, който работи в съд, така че има 

понятие от обработването на жалби и сигнали.

Предлагам  да  гласуваме,  за  да  я  включим  в  групата  по 

жалбите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 18 членове на ЦИК: за –  18 

(Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна  Сидерова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, представителите 

на ПАСЕ вече са в сградата на Народното събрание. Очакваме ги 

всеки  момент.  Затова,  колеги,  прекъсвам  днешното  заседание  до 

приключване на тази среща.
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(След срещата на Централната избирателна

 комисия с представителите на ПАСЕ) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

13 членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме  кворум, 

продължаваме днешното заседание.

Колеги,  имаме  регистрация  на  наблюдатели,  след  това  – 

регистрация  на застъпници и представители,  след това – жалби и 

сигнали, и след това ще приключим днешното заседание.

Колеги,  продължаваме  малко  по-късно,  защото  срещата  с 

представители на ПАСЕ продължи по-дълго, но успяхме да обменим 

много информация.

Колеги, започваме с регистрация на наблюдатели – колегата 

Андреев, колегата Бойкинова, след това ще се заявят другите колеги, 

ако готови.

Точка 8 – Регистрация на наблюдатели.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаем  колеги,  проектът  на 

решение,  който  съм  подготвил,  е  качен  във  вътрешната  мрежа  е 

с № 1207, във връзка с регистрацията на наблюдатели от Сдружение 

„Активно общество”. 

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  21  (21-10)  от  3  октомври 

2014 г.  от  Сдружение  „Активно  общество”.  Към  заявлението  са 

приложени  всички  необходими  документи,  освен  това  и 

пълномощно от представляващия сдружението Радослав Георгиев в 

полза  на  31  лица,  упълномощени  представители  на  Сдружение 

„Активно  общество”,  съответно  и  списъка  с  имената  и  единните 

граждански номера на упълномощените лица.

Извършена  е  предварителна  проверка  от  „Информационно 

обслужване” АД. От нея се установи, че всички лица към датата на 

регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като 

наблюдатели  от  други  организации  и  не  са  регистрирани  като 

78



анкетьори  и  съответно  не  са  регистрирани  като  кандидати  за 

народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

Затова  ви предлагам ви да регистрираме като наблюдатели 

31 упълномощени  представители  на  Сдружение  „Активно 

общество”,  съгласно  списъкът  и  изброяването  в  решението  и 

съответно да им бъде издадено удостоверение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1228-НС.

Колега Андреев, имате ли още?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  проектът  е  под  № 1204  – 

това  е  нова  организация  за  регистрация,  а  именно  Фондация 

„Софийска платформа”. Постъпило е заявление от 1 октомври 2014 

г.  от  Фондация  „Софийска  платформа”,  представлявана  от  Луиза 

Руменова  Славкова  –  председател  на  Управителния  съвет  за 

регистрация  с  участие  на  наблюдатели.  Приложили  са  всички 

необходими  документи.  Заявяват  за  регистрация  6  лица.  Всички 

лица отговарят на изискванията. 

От извършената проверка се установи също така, че лицата в 

управителните органи не са регистрирани като кандидати за народни 

представители, също така не се констатира лицата в управителните 
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органи да  са  в  управителните органи на  партиите и  в  състава  на 

коалициите, регистрирани за участие, поради което ви предлагам да 

регистрираме  6  лица.  Ако  ви  прави  впечатление,  едното  лице  е 

гражданин на Канада.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

РЕПЛИКА: Каква е организацията?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Организацията,  която  е 

регистрирана, е българска неправителствена, но единия наблюдател 

е гражданин на Канада. Обаче аз като чета чл. 112, ал. 4, т. 3, казва:

„3. списък,  подписан  от  представляващия  съответната 

организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ 

имената  и  единния  граждански  номер,  съответно  друг 

идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани”.

От което правя извода, че ние регистрираме за регистрация 

българска неправителствена организация, чиито наблюдатели могат 

да бъдат граждани, които не са български граждани.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева и Румен Цачев), против – 1 (Румяна Сидерова).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1229-НС.

Заповядайте за отрицателен вот.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против”, защото считам, че 

небългарски  гражданин не  може да  бъде наблюдател.  Цитираната 

норма от Изборния кодекс от колегата Бойкинова,  според мен,  се 

отнася  за  избори  за  членове  на  Европейския  парламент.  Това  е 

единствената ситуация, при която небългарски гражданин може да 

бъде наблюдател. (Реплики между членовете на комисията.)(
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Казвам го на микрофон: дебнем се, за да приемем решение, 

което е в нарушение на практика. Не може небългарски гражданин! 

Какво ще наблюдава лице, което не е избирател и няма избирателни 

права? Това лице няма избирателни права.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Защо чуждите  организации  да  могат,  а 

пък ...

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Чужда  организация  е  поканена  по 

съответния ред.

Освен това няма и ЕГН. Къде му е ЕГН-то?

Това лице има ли ЕГН, за да бъде регистрирано?

Само да довърша фразата, защото аз попитах. Като извод и 

като  твърдение  –  лице  без  ЕГН  не  може  да  бъде  регистрирано. 

Чуждият гражданин, който няма ЕГН, няма личен номер в дадения 

случай  на  чужденец,  не  може  да  бъде  регистриран.  В  момента 

постановихме едно незаконосъобразно решение в разрез с нормите 

на Изборния кодекс и с нашите решения и приетите изборни книжа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  регистрацията  на 

наблюдателите е уредена в чл. 112. Имаме регистрация на българска 

неправителствена организация и ал. 3 какво казва?

„(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 ...”. 

А ал. 2 казва: „Централната избирателна комисия регистрира 

българска неправителствена организация ...”.

Та какво казва ал. 3? – Какви документи следва да представи 

тази българска неправителствена организация. 

В  т.  3  се  казва:  „писък,  подписан  от  представляващия 

съответната  организация  или  от  изрично  упълномощено  от  него 

лице,  съдържащ имената  и  единния граждански  номер,  съответно 

друг  идентифициращ  номер  за  лицата,  които  не  са  български 

граждани, на изрично упълномощени представители”. Съответно тук 

имаме номер, който ви цитирах – Канада VА 734805. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колегата  Матева  също искаше думата.  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Не, аз исках да направя предложение, но 

няма да го направя, защото прочетох текста. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме със следващия проект. 

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  това  е  проект № 1210 и  е 

относно регистрация  на наблюдатели на  Сдружение „България  на 

гражданите”.  Тази  организация  е  вече  регистрирана  и  предлага 

9 лица,  упълномощени  представители,  да  ги  регистрираме  като 

наблюдатели. 

Установи  се,  че  7  лица  отговарят  на  условията.  При 

извършената  проверка  се  установи  също  така,  че  лицата  в 

управителните органи не са регистрирани като кандидати за народни 

представители,  а  лицето  Орлин  Славеев  Атанасов  вече  има 

регистрация като наблюдател.

Поради което  предлагам  да  регистрираме  8  упълномощени 

представители  и  откажем  на  един  наблюдател,  а  именно  Орлин 

Славеев  Атанасов,  поради  това  че  е  регистриран  вече  като 

наблюдател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов  и  Румен  Цачев), 

против – 2 (Росица Матева и Румяна Сидерова). 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1230-НС.

Продължете, колега Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Проект № 1213 относно регистрация 

на  наблюдатели  от  Сдружение „Център  за  свободна  и  качествена 

алтернатива”. Сдружението е регистрирано с Решение № 88-НС от 

9 септември 2014 г. като българска неправителствена организация за 

участие с наблюдатели.  Със заявление № 9-16 предлагат 13 лица, 

упълномощени  представители,  които  да  регистрираме  като 

наблюдатели.  Отговарят  на  всички  изисквания,  поради  което 

предлагам  да  регистрираме  като  наблюдатели  13  упълномощени 

представители  на  Сдружение  „Център  за  свободна  и  качествена 

алтернатива”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  имате  ли  коментари?  Не  виждам.Колеги,  който  е 

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

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1231-НС.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  проектът,  който  ви 

предлагам за регистрация на наблюдатели е № 1211 за регистрация 

на  наблюдатели  от  Сдружение „Център  за  свободна  и  качествена 

алтернатива”. Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-15) от 3 октомври 

2014  г.  от  сдружението,  подписано  от  упълномощен  от 

представляващия  сдружението  Бистра  Тодорова  Иванова, 

регистрирана  с  наше  решение  българска  неправителствена 

организация.  Към  заявлението  са  приложени  изискуемите 

документи, както и пълномощно в полза на 8 лица.

С  вх.  №  99-14  от  2  октомври  2014  г.  в  Централната 

избирателна комисия е пристигнало по електронната поща писмо от 

„Информационно  обслужване”  АД  за  извършена  предварителна 
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проверка. От извършените проверки, както виждате от проекта, се 

установява,  че  няма  пречки  лицата  да  бъдат  регистрирани  като 

наблюдатели, предвид на което ви предлагам да регистрираме като 

наблюдатели  8  упълномощени  представители  на  Сдружение 

„Център за свободна и качествена алтернатива”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Коментари? Няма.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1232-НС.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  за 

решение № 1205, който е за поправка на техническа грешка в наше 

решение за регистрация на наблюдатели. А именно, след извършена 

проверка  Централната  избирателна  комисия  констатира,  че  е 

допусната техническа грешка в Решение № 1212-НС от 2 октомври 

2014 г. 

Предлагам  ви  да  приемем  решение,  с  което  да  допуснем 

поправка в първия абзац, изречение първо на решението вместо „от 

30.10.2014  г.”  да  се  чете  „от  30.09.2014  г.”.  Просто  има  една 

техническа грешка в цифрата, която забелязахме.

Няма нужда да се анулира. Ще направя корекциите, така че 

решението  да  се  диспозитив  единствено  вместо  „10”  да  се  чете 

цифрата „9”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

84



ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1233-НС.

Продължете, колега.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, проект № 1212 вече е качен. 

Това  е  проект  за  решение  на  регистрация  на  наблюдатели  от 

Фондация „Другата България”. Постъпило е заявление с вх. № 88-1 

от  3  октомври  2014  г.  от  Фондация  „Другата  България”, 

представлявана  от  Кети  Вандова  –  директор  и  представляващ 

фондацията,  регистрирана  с  наше  решение  българска 

неправителствена  организация.  Към  заявлението  са  приложени 

изискуемите  документи,  както  и  пълномощно  от  Кети  Вандова  в 

полза на 7 лица, които са упълномощени да бъдат наблюдатели в 

предстоящите избори.

С  вх.  №  88-1  от  3  октомври  2014  г.  в  Централната 

избирателна комисия е пристигнало по електронната поща писмо от 

„Информационно  обслужване”  АД  за  извършена  предварителна 

проверка. Колеги, в проекта е отразено, че от извършените проверки 

няма пречка лицата да бъдат регистрирани като наблюдатели.

Предвид изложеното и законовите основания ви предлагам да 

регистрираме като наблюдатели 7 упълномощени представители на 

Кети  Димитрова  Вандова  –  директор  и  представляващ  Фондация 

„Другата България”, както следва в проекта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова), против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1234-НС.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  имам  два  проекта  на 

решение  за  регистрация  на  застъпници  извън  страната  на 

кандидатската листа на партия „ДПС”.  Не съм ги събрала в едно, 

защото по различно време дойдоха и проверките. Ще ги докладвам 

така.

Проектът е № 1194 относно регистрация на застъпници извън 

страната  на кандидатската  листа на партия „Движение за  права и 

свободи”. Постъпило е заявление с вх. № НС-23-79 от 2 октомври 

2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън 

страната.  Заявлението  е  подписано  от  Серхан  Шукри  Садула  – 

пълномощник  на  представляващия  партията.  Към  заявлението  е 

приложен списък, съдържащ имената и ЕГН на 172 лица, които да 

бъдат  регистрирани  като  застъпници  извън  страната.  Списъкът  е 

представен  на  хартиен  и  на  технически  носител.  Приложено  е  и 

копие от пълномощно с № 64 от 15 септември 2014 г.  в  полза на 

Серхан Садула.

След извършена проверка от „Информационно обслужване” 

АД резултатът, от която е получен с вх. № НС-00-449 от 3 октомври 

2014  г.  се  установи,  че  171  лица  от  списъка  отговарят  на 

изискванията на Изборния кодекс. Едно лице има повторен ЕГН в 

текущия списък.

Предвид  допълнителната  проверка,  може би  тук  трябва  да 

добавим  и  едно  изречение,  че  лицата  не  са  регистрирани  като 

кандидати за народни представители.

На  основание  чл.  57  и  следващите,  които  са  посочени  в 

проекта на решението, Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 

г. Централната избирателна комисия реши:
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„Регистрира  като  застъпници  в  избирателни  секции  извън 

страната  на кандидатската  листа на партия „Движение за  права и 

свободи” 171 лица, както следва:”.

Следва списък с имената и ЕГН на лицата.  Регистрираните 

застъпници  да  се  впишат  в  публичния  регистър  на  застъпниците 

извън страната, да им се издадат удостоверения. Решението може да 

се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Откривам разискванията. Предложения, коментари?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Прави  ми  впечатление,  че  са  с  по  две 

имена.  Ние  отказвахме  регистрация  досега.  Как  ще  ми  обясни 

докладчикът, че този път няма да отказваме.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, вчера, при предишен доклад 

обясних,  че  ставаше  въпрос  за  регистрация  на  представители  – 

мисля,  че беше на „Патриотичен фронт”, които бяха с две имена. 

Говорих  с  директора  на  Главна  дирекция  „ГРАО”,  както  и  със 

самите  заявители  и  ми  беше  обяснено,  че  когато  лицата  са 

придобили по-късно българско гражданство и имат ЕГН, те може да 

бъдат с две имена. Те просто нямат три имена.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имената не са български в тези двете.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Но са станали български граждани. 

Сега, ако трябва да проверяваме персонално всяко едно?!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имената по български ли звучат или 

не пише български?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Други  коментари, 

колеги? 

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, колеги, в България има 

много  общности  –  имаме  арменски  имена,  имаме  турски  имена, 

имаме гръцки имена,  имаме маса  българи,  които по най-странния 
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начин са си нарекли децата. Само защото едно име не е славянско не 

значи, че не е на български гражданин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Български граждани ли са? Може ли да се 

зададе въпрос: Звучи ли на български?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

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

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова),  против –  1 (Ивайло 

Ивков).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1235-НС.

Заповядайте за отрицателен вот, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Проблемът  не  е  в  това  дали  звучат  по 

български  или не  имената.  Абсолютно,  и  аз  съм съгласен  с  това. 

Единственият  проблем  е,  че  аз  искам  да  спазваме  принципа  за 

равнопоставеност на всички. И тъй като не бяха регистрирани хора с 

български  имена  за  наблюдатели  с  по  две  имена,  тук  също хора, 

български  граждани,  независимо  как  им  звучат  имената,  ги 

регистрираме с две имена, което считам, че не е правилно и не е 

последователна практика на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, другият проект е с № 1214 

отново регистрация на застъпници извън страната на кандидатската 

листа на партия „Движение за права и свободи”. 

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-94 от 3 октомври 2014 

г.  за  регистрация  на  застъпници  извън  страната.  Заявлението  е 

подписано  от  упълномощен  представител  на  представляващия 
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партията.  Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената 

на  4  лица,  които  да  бъдат  регистрирани  като  застъпници  на 

кандидатската  листа  извън  страната.  Списъкът  е  представен  на 

хартиен  и  технически  носител.  Приложено  е  и  копие  от 

пълномощно.

След извършена проверка,  резултатът от която е получен с 

вх. № НС-00-461 от 3 октомври 2014 г., се установи, че всички лица 

от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат 

навършени 18 години, не са регистрирани като застъпници на други 

кандидатски  листи  –  тук  ще  направя  допълнение,  и  не  са 

регистрирани като кандидати за народни представители.

На  основание  съответните  правни  основания,  изписани  в 

проекта на решение, Решение на ЦИК № 716-НС, ЦИК реши:

„Регистрира  за  застъпници  в  избирателни  секции  извън 

страната  на кандидатската  листа на партия „Движение за  права и 

свободи” 4 лица, както следва:”. Следва списък с трите имена и ЕГН 

на четирите лица.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния списък 

на  застъпниците  извън страната,  да  им се  издадат  удостоверения. 

Решението може да  се  обжалва пред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В оригиналната преписка са 62 имена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да регистрираме като застъпници тези 4 лица, тоест с този проект на 

решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова), против – няма.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1236-НС.

Продължете, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  постъпило  е  заявление  с 

вх. № 10-95 от 3 октомври 2014 г., с което е представен списък на 

представители  на  партия  „Движение  за  права  и  свободи” за 

избирателни секции извън страната. Към заявлението е приложено 

пълномощно  от  упълномощения  представител  и  представляващия 

партията, както и списък, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на 

пълномощно  на  7  лица.  Списъкът  е  представен  и  на  технически 

носител.

Предлагам  с  протоколно  решение  да  ги  публикуваме  в 

регистъра за представителите за извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  решение,  моля  да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова), против – няма.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качено писмо, получено по електронната поща. Докладвам ви го, тъй 

като  мисля,  че  е  с  предмет  упражняване  на  права.  Писмото  е  от 

студентка  от  гр.  Варна.  Тя  ни  е  сезирала  с  оплакване  от 

ръководството  на  Икономическия  университет  –  гр.  Варна,  и 

обяснява,  че  всъщност  в  Икономическия  университет  –  Варна, 

независимо че лекциите вече са започнали, на студентите от ІІ, ІІІ и 

ІV курс дори книжките не са заверени.

Колеги, тъй като по-рано днес в разговор с председателя на 

РИК – Варна, научих, че е имало и други сигнали и към настоящия 
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момент  проблемът  вече  е  решен,  дори  във  връзка  с  този  сигнал 

разпечатах  и  съобщение  от  официалния  сайт  на  Икономическия 

университет  –  Варна,  в  което  е  съобщено,  че:  „Във  връзка  с 

предстоящите  избори  за  народни  представители  информираме 

всички  студенти,  редовно  обучение,  че  могат  да  си  заверят 

студентските книжки, съгласно изискванията на закона,  дори това 

може да става и на 4 и 5 октомври 2014 г. от 7,00 до 19,00 ч.”. 

Ще ви помоля комисията да разреши, за да не препращаме 

сигнала на РИК – Варна, да се обадя на студентката, в случай че не е 

забелязала съобщението, за да я информирам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева  и  Румяна 

Сидерова), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  с  оглед  резултатите  от 

извършените  проверки  от  „Информационно  обслужване”  АД 

считам, че се налага да приемем, че трябва да се извърши една нова 

проверка. Вече са качени регистрите с регистрираните застъпници и 

публичните регистри и на кандидатите за народни представители по 

районни избирателни комисии, поради което предлагам да възложим 

на  „Информационно  обслужване”  АД  да  извърши  проверка  дали 

измежду  регистрираните  застъпници  в  съответния  многомандатен 

избирателен район няма и кандидати,  които са регистрирани като 

такива.  При това,  според  мен,  в  този  съответен  и  многомандатен 

изборен район. (Реплики между членовете на комисията.)

Тогава, които са регистрирани като кандидати, независимо в 

кой многомандатен изборен район.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да извърши тази 

проверка, да информира съответната районна избирателна комисия и 

Централната избирателна комисия.

Колеги, който е съгласен с това, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева  и  Румяна 

Сидерова), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила  по 

електронната поща с вх. № НС-10-92 от 3 октомври 2014 г. жалба от 

Рабие Лютвиева Кьосева – упълномощен представител на коалиция 

„БСП  –  Лява  България”  против  наше  Решение  № 1206-НС  от  2 

октомври  2014  г.  Жалбата  е  до  Върховния  административен  съд. 

Същата  следва  да  се  комплектува  и  изпрати  на  Върховния 

административен съд.

Колеги,  докладвам  също  така  за  сведение  –  качена  е  във 

вътрешната  мрежа  на  днешна  дата,  жалба  с  вх.  №  НС.10-92  от 

3 октомври 2014 г. Тази жалба отново е от Рабие Лютвиева Кьосева 

– упълномощен представител на коалиция „БСП – Лява България”. В 

тази жалба,  която е изпратена с копие до Окръжна прокуратура – 

Смолян,  и  до  областна  дирекция  на  МВР –  Смолян,  се  навеждат 

оплаквания, че се предприемат действия, които пораждат съмнения 

за  масирано,  организирано  и  неправомерно  въздействие  върху 

избиратели. Тоест за контролиран или купен вот. 

Колеги,  докладвам тази жалба за  сведение,  поради това  че 

Централната  избирателна  комисия  няма  компетентност  да 

установява  извършени ли са  или не  престъпни деяния.  В същото 

време жалбата е адресирана и до Окръжна прокуратура – Смолян, в 

чиято  компетентност  е  предприемането  на  съответните  действия, 

както и съответно до областната  дирекция на  МВР, поради което 
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считам,  че  не  е  необходимо  да  я  препращаме,  трябва  да  остане 

просто за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Колеги, тъй като все пак документът е с такъв характер, аз 

подлагам  на  гласуване  предложението  да  остане  за  сведение. 

(Реплика от господин Цветозар Томов.)

Колеги, няма да го подложа на гласуване.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Ако искате, мога да допълня, за да е 

по-подробен доклада. Касае се за това, че политическа партия ГЕРБ 

организирала безплатно пътуване на всички граждани на Смолян от 

София до Смолян и  обратно.  Тук,  според жалбоподателката,  това 

представлява купен или контролиран вот, защото се предполага, че 

срещу ...

РУМЯНА СИДЕРОВА: И студенти.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  На  всички  граждани  от  Смолян.  Че 

след като им се предлага безплатен транспорт се предполага, че им 

се купува вота.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след  като  се 

запознахте, имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  да  остане  за  сведение,  моля  да 

гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 

(Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейманов, Румен Цачев и Цветозар Томов),  против –  2 (Росица 

Матева и Румяна Сидерова).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

отрицателен вот, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Гласувах  „против”  да  остане  за 

сведение,  тъй като осигуряването на безплатен транспорт от  една 

политическа  партия  на  избиратели  е  една  от  скритите  форми  на 

купуване  на  гласове.  Другото  не  може  да  се  докаже  и  да  се 
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предположи,  но  най-малкото  билета  отиване  –  връщане,  си  е 

бецален. Той не е безплатен, това си е вид плащане, според мен, и си 

е скрита форма на купуване на гласове, което е престъпление според 

българския Изборен кодекс. Приключих.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Продължете, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Ако ми позволите,  последен  доклад. 

Докладвам,  че  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпила 

жалба  с  вх.  № НС-15-284  от  3  октомври  2014  г.,  която  е  срещу 

Решение № 68 от 29 септември 2014 г. на РИК – Търговище. Същата 

е постъпила и в оригинал и ни е препратена и като сканирани копия 

на електронната ни поща, но е пристигнала и в единия, и в други вид 

днес. Качена е във вътрешната мрежа за днешното заседание.

Докладвам ви я, за да се запознаете, и когато бъде изготвен 

проекта за решение, евентуално да може всеки да е подготвен със 

своето становище. (Реплика от госпожа Румяна Сидерова.)

Колега,  аз  докладвах  съвсем  коректно  и  казах,  че  това  е 

престъпление  и  че  Централната  избирателна  комисия  не  е  в 

компетентността  на  установява  престъпни  деяния.  Казах  изрично, 

иначе бих предложил да го изпратим по компетентност.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

С това Вашите доклади по жалби приключиха.

Колеги, понеже ми се налага отвреме навреме да влизам и да 

излизам, моля ви да упълномощим председателстващ заседанието в 

моментите,  в  които  мен  ме  няма,  поради  отсъствието  на  двамата 

заместник-председатели по обективни причини, аз бих предложила 

колегата Пенев.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Определям  колегата 

Грозева да брои.

Моля колегата Цачев да продължи със своя проект.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.  Колеги,  представям на вашето 

внимание  заявление  за  наблюдатели  от  Сдружение  „България  на 

гражданите” с вх. № 18-6 от 2 октомври 2014 г. за регистрация на 

146  лица  като  наблюдатели.  Представени  са  необходимите 

документи – списък на лицата, общо пълномощно, както и два броя 

изрични пълномощни за извършване на регистрацията.

Централната  избирателна  комисия  е  извършила 

необходимите  проверки.  От  проверките  се  установи,  че  от 

предложените 146 лица за наблюдатели, 131 лица имат навършени 

18  години,  не  са  регистрирани  като  наблюдатели  в  други 

организации,  не  са  анкетьори  и  не  са  кандидати  за  народни 

представители.  Единадесет  лица  вече  са  регистрирани  като 

наблюдатели и имат издадено удостоверение, едно лице има грешно 

ЕГН, а три лица се срещат по два пъти в списъка.

Предвид  на  това  предлагам  да  регистрираме  като 

наблюдатели 131 лица, упълномощени представители на Сдружение 

„България  на  гражданите”  като  наблюдатели  и  да  откажем на  12 

лица,  по  изброените  причини,  да  бъдат  регистрирани  като 

наблюдателите. Наблюдателите да се впишат в публичния списък и 

да им се издадат удостоверения.

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, имате ли коментари, 

предложения? Не виждам.

Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Гласували 11 членове на ЦИК:  за –  10 

(Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  
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Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

(Цветозар Томов).

ПРЕДС.  ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  това  е  Решение  № 

1237-НС.

Има  ли  други  доклади  за  наблюдатели,  застъпници, 

представители? 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  е  във  връзка  с 

информацията,  която  бяхме  получили  от  Столична  община  за 

липсващи страници на протоколи, брошури и други, получили сме 

писмо и от изпълнителния директор на Печатницата, адресирано до 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  до  председателя  на 

Централната  избирателна  комисия  и  до  областния  управител  на 

област София с вх. № НС-00-456 от 3 октомври 2014 г. Информират 

ни,  че  е  извършена  проверка  на  място  в  Столична  община  и 

„подобни несъответствия не бяха констатирани, за което е съставен 

констативен  протокол.  Копие  от  протокола  е  приложен  към 

писмото”.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  на 

вчерашното заседание има един клип, на който пише „Европа ТV”. 

Не  знам дали сте  го  гледали.  Ще ви разкажа,  че  става  въпрос за 

рекламен  блок,  в  който  се  излъчват  търговски  реклами  и  в  един 

момент  започва  излъчване  на  агитационен  клип  на  политическа 

партия ГЕРБ. Това е съдържанието. Гледайте го, не ви е необходим 

звук.

Докладвам, за да кажа, че ни е изпратен сигнал от СЕМ с вх. 

№ НС-20-494 от 2 октомври 2014 г. с диск, в който се съдържа този 

клип, като е описано, че това е запис на обозначен рекламен блок, в 

който  в  доставчика  на  медийни  услуги  Телевизия  „Европа”  е 

излъчила на 29 септември 2014 г. в 11:07:17 ч.  до 11:10:20 ч. като, 
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според СЕМ, записът съдържа излъчен агитационен клип, включен в 

обозначен  рекламен  блок,  а  съгласно  чл.  198,  ал.  2  от  Изборния 

кодекс в търговска реклама се забранява да се отправят политически 

внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция 

или инициативен комитет, или кандидат.

Аз, като прегледах целия запис, считам, че няма нарушение 

на тази норма на изборния кодекс, а напротив, има нарушение на чл. 

179, ал. 1 от Изборния кодекс и то от доставчика на медийни услуги, 

тъй  като  негово  задължение  е  отразяването  на  предизборната 

кампания – в тези форми, в които се отразява,  да бъдат отделени 

чрез  визуални,  звукови  или  пространствени  средства  и  да  бъде 

указано по подходящ начин, че материала е платен.

Днес от сайта на Телевизия „Европа” взех техния имейл адрес 

и  им  изпратих  писмено  запитване.  Тъй  като  не  ми  отговориха, 

използвах  обстоятелството,  че  съм  в  една  стая  с  говорителите  и 

когато се обадиха от Телевизия „Европа” за интервю и информация, 

говорих с журналистката, която се обади, и помолих да ми се обади 

някой от рекламния отдел. С мен се свърза господин Морфов. Казах 

му за какво става въпрос. Той помоли да извърши проверка,  след 

което  ми  се  обади  и  каза,  че  това  е  платено  излъчване  на  този 

материал. Имат договор съответно за това, поради което аз приемам, 

че  няма  нарушение  на  политическата  сила,  а  нарушението  е  на 

медията, която е излъчила в този рекламен блок този агитационен 

клип,  който  представлява  предизборна  агитация,  но  пък  не  го  е 

отделила по указания начин в чл. 179, ал. 1.

Предлагам  ви  проект  на  решение,  с  което  да  установим 

нарушение,  извършено  от  Телевизия  „Европа”.  Само  че  не  знам 

проекта кой номер е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  го  изгледах.  То  е  на  края  на 

рекламния блок. Изглежда и малко спорна тезата, че не е отделен, 

защото няма търговска реклама преди и след, а е последния излъчен, 
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очевидно  преди  новини.  Доколкото  съм  виждал,  така  постъпва  и 

БНТ, а може би и други телевизии. Но на мен ми се струва, че има 

проблем в това, че не е съобщено, че става дума за платен материал 

и че това е по-сериозното нарушение на медията.(Реплики между 

членовете на комисията.)

Първото, честно казано, мисля, че е отделено. Първо вървят 

търговските реклами, накрая върви този клип на ГЕРБ и след това 

им почват новините. Не знам?! Както прецени комисията, но второто 

е несъмнено – няма съобщение, че е платено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  го  изгледах  много 

внимателно  и  считам,  че  няма  отделяне,  тъй  като  обикновено  в 

другите медии – не че много сме гледали излъчвания по телевизията 

на такава агитация, но другите медии отделят и обикновено преди да 

започне  такова  излъчване,  след търговските  реклами има  някакво 

съобщение.  Тук  непосредствено  от  рекламата  на  „Неоангин”  или 

каквото  беше  там,  започва  този  клип.  Освен  това  завършва  – 

действително той е последния клип в рекламния блок, но след него 

се излъчва заставката, която показва, че рекламата приключва, както 

е  в  самото  начало.  Започва  с  реклама  началото,  че  започва 

рекламния  блок,  има  излъчване  на  търговска  реклама,  този  клип, 

след  което  приключва.  Няма  съобщение,  че  е  платена  форма. 

(Реплика от господин Цветозар Томов.)

Ама то е в един и същи текст нарушението и аз предлагам 

проекта, в който установявам и това нарушение – че не е указано, че 

е  платена  форма  и  че  не  е  отделено,  съгласно  изискванията  на 

Кодекса.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли други коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1238-НС.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам на вашето внимание във 

вътрешната  мрежа  в  папката  с  моите  инициали  проект  № 1208, 

касаещ  изключване  на  заснемащите  устройства  в  изборния  ден  в 

помещенията, където се гласува. 

Дискутирахме  въпроса  по  отношение  на  заснемащите 

устройства. Прецених и съм подготвил проект на решение, тъй като 

това  на  практика  е  едно  принципно  решение  по  този  въпрос  и, 

според  мен,  е  по-добре  да  бъде  с  решение  на  комисията,  а  не  с 

протоколно решение.

Виждате, проектът е кратък, няма да ви го зачитам. Лично за 

мен той е в синхрон с това, което дискутирахме преди посещението 

на ПАСЕ в комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете с предложения проект.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Аз не съм много съгласен 

да бъде от 6,00 до 19,00 ч. или не по-късно от 20,00 ч. За мен, би 

трябвало камерите да бъдат изключени през цялото време, когато се 

броят  бюлетините.  Тоест  до  приключване  на  цялата  операция  по 

изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, изхождайки от общия принцип, че 

на заседанията  на комисиите могат да присъстват  определените в 
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Изборния кодекс категории лица и те са публични същевременно – 

заседанията,  считам,  че  няма  пречка  след  приключване  на 

гласуването  и  започване  на  работата  на  секционните  комисии  по 

отчитане на резултатите и преброяване на бюлетините, на практика 

тогава ние сме в ситуация на заседание на секционната избирателна 

комисия и за мен няма пречка, не само за мен, а това е съобразно 

Изборния  кодекс,  ако  има  камери  в  някои  от  помещенията,  не 

считам, че трябва да има забрана за тяхното изключване. Тогава сме 

в различна ситуация от ситуацията през деня, когато се осъществява 

гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Други становища, колеги? Заповядайте, колега.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Категорично  не  съм  съгласен. 

Никъде в Изборния кодекс не пише, че в секционните избирателни 

комисии трябва да се прави запис на тяхната работа и на техните 

заседания. Това, че в РИК-те и в Централната избирателна комисия 

има  задължение  за  това  нещо,  това  не  може  да  се  прехвърля 

автоматично върху секционните избирателни комисии още повече 

че  не  може  само  там,  където  има  такива  камери  да  се  пускат. 

Примерно да няма условия да се монтират навсякъде камери. Трябва 

да я има равнопоставеност.

Затова смятам, че този случай не би трябвало изобщо да се 

коментира във вида, в който господин Цачев го предлага.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да подкрепя колегата Христов 

със  следващ  аргумент  и  неслучайно  законодателят  е  описал  кой 

присъства при преброяване на гласовете и че вратата се затваря и не 

се допуска никой след това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз пък искам да подкрепя колегата Цачев 

с  доклада  му,  защото  по  аргумент  на  това,  че  на  Централната 
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избирателна комисия се предават публично, не виждам защо и какво 

скрито  има  в  преброяването  на  гласовете  на  секционните 

избирателни комисии. В смисъл, не виждам нито една причина да 

удължаваме срока. Освен това считам, че е малко вероятно някой в 

20,00  ч.  да  отиде  и  да  включва  камерите,  след  като  са  били 

изключени, така че малко се формализираме, според мен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо има Конституция, в която изрично 

е  казано,  че  никой  няма  право  да  бъде  записван  и  т.н.  –  да  не 

цитирам текста,  юристи сме,  знаем го.  Тук обаче става въпрос за 

категоричен конституционен принцип. Тук в случая става въпрос за 

училища,  от които някои имат монтирани камери,  други – нямат. 

Тези камери не са централизирани, а те са долу на някакъв си пункт. 

Кой влиза в този пункт не е ясно. Ние пак тръгнахме към някакви 

абстракции и т.н. Тези камери не са в МВР, те са в някаква стая с 

някакви монитори, уважаеми колеги, и няма аналогия с това, което 

ние правим тук, и отделни пунктове из страната, в които някъде има 

камери, а другаде – няма. В първия случай едните ги наблюдават, а 

другите няма да ги наблюдават. А кой ги наблюдава не е ясно. Кой 

наблюдава тези камери? Мислите, че е Полицията ли? Съмнявам се. 

Пък дори и Полицията да е, тя пък защо ще наблюдава? Както и да е.

Проблемът  е  сериозен  и  той  е  чисто  във  връзка  с 

конституционните  права  на  гражданите.  Те  не  са  централизирани 

тези на база на закон,  а  просто по места така са си решили – на 

отделни охранителни фирми. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  ви  текст  с  различна 

редакция  от  този,  който  четете  пред  вас:  „В  изборния  ден  – 

5 октомври 2014 г., на територията на цялата страна за времето от 

6,00 ч. до приключване на гласуването и преброяване на изборните 
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резултати  да  бъде  преустановено  ...”  и  т.н.  Предлагам  ви  в  този 

смисъл.

„От  6,00  ч.  до  приключване  на  работата  на  секционната 

избирателна комисия”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен от 

колегата Цачев проект на решение, моля да гласува.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), 

против – няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1239-НС.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Проектът е № 1203, качен в папка с моите 

инициали, мисля, че е предпоследния. На две страници е. Онзи ден 

ви докладвах жалбата, колеги, и беше качена в заседанието от онзи 

ден. Днес ви предлагам проект за решение.

Докато се запознаете, ще ви кажа, че са пристигнали всички 

документи, преписката е абсолютно комплектувана както по пощата, 

така по електронната поща. 

Тук случаят е малко по-особен. Виждате решението. Касае се 

за няколко пана, изобразяващи лика на кандидатите за депутати в 

съответния  район  –  Ямболски,  на  политическа  партия  ГЕРБ. 

Областният координатор на област  Ямбол е представил надлежно 

пълномощно от представляващия партията господин Борисов, се е 

жалил пред  районната избирателна комисия, че в гр. Болярово, на 

няколко места, мисля, че бяха 3-4 места, са поставени плакати с лика 

на кандидатите на ГЕРБ и след 3-4 дни изчезвали плакатите.

Запознах се детайлно с разискванията, които са водени в РИК 

– Ямбол. Между другото колегите от РИК – Ямбол, много сериозно 
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са се занимали със сигнала. Изпратили са трима човека до Болярово, 

хората пък ходили там на всичките места, че и разпитвали такива от 

близките будки. Хората не са искали да си установят самоличността. 

Всичките  им  свидетели,  така  наречени,  са  потвърдили,  че  това  е 

факт, че плакатите ги е имало, пък сега ги няма. Вследствие на което 

РИК – Ямбол, тоест докладчикът, е предложил проект за решение, с 

който да се установи нарушение.

Само  че  има  една  подробност,  че  изобщо  не  е  установен 

евентуален извършител. Решението също е гласувано с 9 на 5 в РИК 

–  Ямбол,  обжалваното  пред  нас  решение,  поради  което  имаме 

хипотезата на отхвърляне.

Това  им  решение  е  обжалвано  вече  пред  нас  от 

жалбоподателя  по  първата  жалба,  а  именно  политическа  партия 

ГЕРБ,  чрез  областния  си  координатор.  Тези  факти  ги  описвам  в 

обстоятелствената част на проекта, който предлагам пред вас.

Може би е хубаво да обърнете внимание там, където на втора 

страница  започва  „Централната  избирателна  комисия  ...”,  това  е 

половин страничка, и просто да я изчетете, защото аз предлагам тук 

една трактовка, макар да считам, че РИК – Ямбол, е щял да вземе 

неправилно решение по принцип, доколкото е  следвало да остави 

жалбата на областния координатор на ГЕРБ без уважение, поради 

това дори само и единствено поради факта, че не е открит изобщо 

извършител и не виждам каква може да бъде правната последица. 

Те са предложили проект, с който да констатират нарушение. 

Не е ясно изобщо как са изчезнали – дали са премахнати от лице или 

не. Правено е и запитване до кмета на Ямбол, така че считам, че те 

са  тръгнали  в  неправилна  посока.  Но  доколкото,  съобразно 

константната  практика  на  Върховния  административен  съд,  а  и 

нашата  практика  напоследък,  ние  считаме,  че  имаме  решение  за 

отхвърляне  на  искането,  сигнала или жалбата,  а  не на проекта  за 

решение, считам, че в крайна сметка диспозитивът им е правилен и 

не предлагам да отменим решението, а да го оставим в сила. Тоест 

да оставим без уважение жалбата на политическа партия ГЕРБ.

103



Просто не виждам смисъла да се установява нарушение, пък 

и  ние  не  сме  следствен  орган,  за  да  водим  производство  срещу 

неизвестен  извършител.  Това  е  логиката  на  решението,  което  ви 

предлагам. Другото е описано като факти и нямам какво повече да 

ви разкажа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  направя  само  една 

забележка.  В  третия  абзац  на  първа  страница,  когато  се  пише 

„Решение № 87”, е пише „на „РИК – Кърджали”. Да се коригира.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Знам,  използвал  съм  постройката  и 

структурата  на  предишното  ми  решение  за  РИК  –  Кърджали. 

Благодаря Ви за забележката, колега Христов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От кога е жалбата?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Жалбата  я  докладвах  в  заседание  от 

1 октомври 2014 г. и е с № НС-15-269. Трябва да го видите в  PDF 

файл на тогавашна дата. Не се сетих да го преместя, защото точно 

преди  заседанието  дори  закъснях  и  изписвах  решението  и  се 

колебаех точно как да го оформя. Случаят ми беше интересен и не 

ми стигна времето.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Други  коментари, 

колеги? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

Определям колегата Сюлейманов да брои. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за 

– 12 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 1240-НС.
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Колеги,  за  яснота  за  протокола,  има  един  „против”  и 

останалите сме „за”.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам при мен още една жалба срещу 

председателя  на  РИК – Кърджали,  и още един материал,  който е 

вписан  към  същата  жалба,  но  съм  го  приела  като  обяснение  от 

страна  на  комисията,  иначе  той  представлява  писмо  по  същия 

случай, което е изпратено до Районна прокуратура и до нас – копие. 

Но това е обобщено и, според мен, е една обща преписка. Аз така го 

разбирам. Утре ще имате решение.

Съжалявам,  без  да  искам,  като  разчиствах,  си  скъсах  и 

решението, иначе щях да съм го дала да го подпишете. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Ганчева също ще докладва постъпил сигнал, който 

утре ще разглеждаме и след това колегата Томов.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви разпределено 

на мой доклад писмо от Съвета за електронни медии с № НС-20-508 

от  3  октомври  2014  г.,  което  е  с  приложен  видео  материал. 

Докладвам ви го за сведение, тъй като го получих в 18,00 ч. и утре 

ще ви предложа моето мнение като докладчик или като решение. 

Качено е във вътрешната мрежа. Просто за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Моля да се запознаете, колеги.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща, с вх. № НС-22-400 от 3 октомври 

2014  г.  То  е  изпратено  до  нас,  до  РИК-23,  до  „Нюз  БТВ”,  и  до 

„Новините” на „Нова телевизия”. Сигналът е анонимен, предлагам 

ви да се запознаете и тъй като считам, че имаме практика вече да не 

разглеждаме анонимни сигнали, да го приемем за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Томов.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря,  Колеги,  има  един  сигнал, 

качен  под  сигнатура  НС-22-396,  почти  най-отдолу,  от  господин 

Петър  Беков  –  гражданин,  който  ни  изпраща  –  така  пише: 

„предизборен  плакат  на  Български  национален  съюз  „Нова 

демокрация”,  които  са  с  №  3  в  интегралната  бюлетина”  и  ни 

съобщава,  че  „снимката,  която  ни  изпраща,  широко  се 

разпространява  във  Фейсбук”  и,  цитирам:  „Не  стига,  че  е  с  едно 

детенце,  ами  е  и  израз  на  омраза”.  Отдолу  имате  снимка,  за 

съжаление,  обърната  с  текст:  „Аз  съм  българче  и  мразя  нашите 

политици долни” и № 3. 

Първият проблем, който се опитах да реша, е, че сигнала във 

Фейсбук, ние някак си няма как да разглеждаме сигнали от Фейсбук, 

но бях с нагласата, ако намеря потвърждение, че това е плакат, да го 

търся из София, защото, според мен, е отвратително това, което е 

изобразено.  Оказа  се  обаче,  че  като  проверих  в  сайта,  който  е 

цитиран,  той е  по-скоро профил във Фейсбук – „Хорската  завист 

няма граници”, има такава група, намерих същата тази снимка, само 

че без № 3. Самата група така игриво, шеговито, има най-различни 

закачки и в контекста на материалите, които са там, този плакат не 

изглежда  като  пряко  политическо  внушение,  още  по-малко 

предизборно. Забелязах и че е качен вече с № 3 от един активист на 

партия № 3, който пуска най-различни неща, но ги пуска на личния 

си блог. 

Колеги,  аз  считам,  че  такъв  плакат  няма.  Ако  комисията 

реши, утре ще се поровя по афишните табла, но мисля, че в случая 

няма такъв плакат на БНС и затова ви го докладвам за сведение.

Тъй  като  приемам,  че  този  надпис  е  добавен  или  разни 

активисти  на  БНС,  може  би  в  мрежата  си  го  добавят,  за  да  си 

препишат  плаката,  както  си  преписаха,  че  те  са  взели  някакви 

решения на  Централната  избирателна  комисия,  но това  е  отделен 

въпрос.

Така че го предлагам за сведение, обясних защо.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да остане за сведение, моля да гласува.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ: Гласували  12 членове  на  ЦИК: 

за –  12 (Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия 

Свиквам следващото заседание утре в 13,00 ч.

Приятна вечер, колеги! 

(Закрито в 21,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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