
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 129

На 9 октомври 2014  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно обявяване числовите данни 

от протоколите на секционните избирателни комисии и числовите 

данни  от  протоколите  на  районните  избирателни  комисии  след 

извършената актуализация на базата данни.

Докладва: Емануил Христов

2. Проект на решение относно обявяване на резултатите от 

гласуването  в  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври 

2014 г.

Докладва: Ивилина Алексиева

3. Доклади по жалби и сигнали.

Докладва: Владимир Пенев,

Румен Цачев

Иванка Грозева

Георги Баханов

Румяна Сидерова

Метин Сюлейманов

Маргарита Златарева 

4. Доклади по писма.

Докладва: Владимир Пенев и



Маргарита Златарева

5. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Таня Цанева и Ивайло Ивков. 

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 17 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, вероятно имате по-важни неща от заседанието, но все 

пак ви приканвам да седнете по местата си и да започнем работа.

Дневният  ред  е  качен  във  вътрешната  мрежа.  Имате  ли 

предложения  за  изменение  и  допълнение  на  така  предложения 

дневен ред?

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  мен  да  отчетете  в  точка  трета. 

Освен  това  само  да  ви  съобщя,  че  пристигнаха  от  Хасково  и  от 

Плевен забравените страници от протоколите и сме ги предали на 

„Информационно обслужване”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Матева  и 

колегата Солакова.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Да  ме  включите  в  трета  точка  от 

дневния ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да ме включите в точка „Разни”.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате да ме включите и малко 

по-назад с едно отваряне на помещение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? Не вижда.

Определям колегата Пенев да брои.

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Ерхан Чаушев, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Дневният ред е приет.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

Проект на решение относно обявяване числовите данни 

от  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  и 

числовите  данни  от  протоколите  на  районните  избирателни 

комисии след извършената актуализация на базата данни.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  на  нашия  сайт  във 

вътрешната мрежа има един проект, който преди малко качих.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознайте се с 

проекта относно публикуването на числовите данни.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Тук  става  дума  за  публикуване  на 

числовите  данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни 

комисии  и  числовите  данни  от  протоколите  на  районните 

избирателни  комисии  след  извършената  актуализация  на  базата 

данни на  резултатите  от  изборите за  народни представители на  5 

октомври 2014 г. 

В  резултат  на  въвежданите  данни  от  екземплярите  от 

протоколите  на  секционните  избирателни  комисии в  ЦИК  и 
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сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези  протоколи, 

въведени в РИК, от изборите за народни представители, проведени 

на 5 октомври 2014 г. анализа на разликите и Решение на ЦИК № 1289-

НС от 8 октомври 2014 г. предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение, че публикува числовите данни от протоколите 

на секционните избирателни комисии и числовите данни от протоколите 

на  районните  избирателни  комисии  след  извършената актуализация  на 

базата  данни  с  Решение  №  1289-НС  от  8  октомври  2014  г.  от 

произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Да го кажа малко по-просто, става въпрос, че с това решение 

ние разрешаваме на сайта на  Централната избирателна комисия да 

бъдат  качени  данните  по  райони,  по  секционни  комисии,  по 

районните  избирателни  комисии.  Но  става  въпрос  за  числовите 

данни.  Досега  данните фигурираха само с проценти.  Тук вече  ще 

бъдат публикувани данните в пълния им сумарен вид, за да може 

всеки да види всички окончателни данни.

Освен  това  с  това  решение  де  факто  ние  разрешаваме  на 

нашия сайт да  бъдат  качени числовите данни и в  така  наречения 

СВS формат, т.е. в сгъстен вид да бъдат качени данните, за да могат 

да бъдат ползвани от анализатори, които да работят с тези данни.

Това е решението, което обикновено се съпътства след като 

вземем  решение  за  публикуване  на  актуализираната  база  данни, 

което направихме снощи късно вечерта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  предложения,  бележки?  Няма.  Закривам 

разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейманов),  против  - 

няма.

Извън залата са: Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1299-НС.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

Проект на решение относно обявяване на резултатите от 

гласуването в изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Колеги, във вътрешната мрежа е качен проектът на решение. 

В  същата  папка  има  още  два  файла,  всички  са  в  уърд  формат. 

Вторият  файл  е  специално на  вниманието  на  колегата  Томов  във 

връзка с поставени вчера въпроси. 

Колеги, позволете ми да ви представя в резюме проекта на 

решение. Проектът на решение е свързан с обявяване на резултатите 

от  гласуването  и  разпределянето  на  мандатите  в  43-то  Народно 

събрание.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Обявява  резултатите  от  гласуването  в  изборите  за 

Четиридесет и трето Народно събрание, произведени на 5 октомври 

2014 г., съобразно получените действителни гласове от страната и 

извън  страната  за  партии,  коалиции  и  независими  кандидати, 

регистрирани за участие в изборите за народни представители, както 

следва: 

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при 

предаването им на СИК: 6 858 304.

2. Брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателните списъци: 3 500 585.

3. Брой  на  намерените  в  избирателните  кутии бюлетини:  3 

501 269.

4. Брой на недействителните гласове: 218 125.
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5. Брой на действителните гласове: 3 283 192.

6.  Разпределение  на  гласовете  по  кандидатски  листи  на 

партии, коалиции и независими кандидати според наименованието и 

номерацията в бюлетините.

Тук ви обръщам внимание, че при изписването на процента 

от гласовете, които са получили независимите кандидати, издигнати 

съответно  в  първи,  втори  изборен  район  и  29-и  изборен  район 

процентът е от гласовете в района.

Като второ определяне на 4 на сто от действителните гласове, 

получени в изборите за народни представители.

Трето  арабско  от  решението  е  определяне  на  партиите  и 

коалициите,  които  са  получили  не  по-малко  от  4  на  сто  от 

действителните  гласове  в  странат  и  извън  страната  по  метода  на 

Хеър  Ниймайер.  Представени  са  имената  на  партиите  или 

коалициите, броя на действителните гласове и процента.

Четвърот  арабоско  е  разпределяне  на  мандатите  в  43-то 

Народно  събрание  по  метода  на  Хеър  Ниймайер  и  съгласно 

методиката  на  определяне  на  резултатите  от  гласуването  и 

разпределяне на мандатите при избори за народни представители, а 

именно приложение № 1 към чл.  248 от  Изборния кодекс.  Тук са 

наименованията на партиите и коалициите,  гласовете,  които те са 

получили,  мандатите  и  общият  им  дял.  В  това  разпределение 

съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите 

и коалициите,  които са получили по-малко от 4 на сто от всички 

действителни гласове.

В пето арабско решението проектът за  решение предвижда 

разпределението  на  мандатите  на  партиите  и  коалициите  по 

многомандатни изборни райони.

И  в  шесто  арабоско  –  обявяване  на  разпределението  на 

преференциите  за  кандидатите  по  кандидатски  листи  в  отделните 

изборни райони съгласно приложение.

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.
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Колеги,  това  е  проектът  на  решение.  Приложението  е 

списъкът  на  кандидатите  по  отделни  партии  и  коалиции  и 

получените от тях предпочитания (преференции) при гласуването в 

изборите за народни представители, а третият файл е по отношение 

на въпроса, свързан със сумарните данни при числата в т. 7 плюс т. 8 

и  т.  6,  които  постави  вчера  колегата  Томов,  като  този  анализ  е 

включен в приложение № 1 на Решение 1289-НС от 08.10.2014 г.

Колеги, време за запознаване.

Откривам разискванията. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  трето  римско  думата 

„гласовете”  да  стане  „гласове”.  И  в  шесто  римско  „обявява 

разпределението на предпочитанията” според мен трябва да звучи 

по различен начин - „обявява броя на получените предпочитания за 

кандидатите”. Защото ние не разпределяме предпочитания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам,  колега. 

Направих тази корекция.

И поставям въпроса дали приложението ще се обнародва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Как  няма  да  се  обнародва,  то  е 

неразделна част от решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги. 

Налагаше се да поставя въпроса, за да чуя категоричния отговор.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  На  предпоследната  част  на 

таблицата,  където  е  Пловдив  област  трябва  да  се  оправи 

форматирането.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, приемам това.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Прави ми нещо впечатление, ще кажа 

личното  си  мнение,  че  в  приложението  за  преференциите  не  са 

разместени  листите  според  7-процентовия  праг.  Изглежда  по-

логично да бъдат разместени, дори да не бъдат избрани хората, за да 

се подредят така, както всъщност биха били подредени, ако влизат в 

парламента.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  уточнен  беше 

този  въпрос  в  оперативен  порядък.  Други?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение 

ведно с допълненията, направени в залата, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейманов),  против  - 

няма.

Извън залата са: Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1300-НС.

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че сега, след като сме с 

всички данни налице, а ние всички знаем, че всички данни са налице 

към днешния час,  считам,  че в следобедното заседание можем да 

приемем решението за  обявяване  поименно на  кандидатите.  Няма 

никаква пречка в момента да бавим това решение. Всички данни са 

налице.  От  вчера  решенията  са  съобразени  от  „Информационно 

обслужване”,  които  взехме  в  късния  час  на  заседанието  и  ви 

предлагам  до  края  на  деня  да  вземем  решението  за  обявяване 

поименно да избраните кандидати.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, можем 

да  обсъдим  това.  Аз  възложих  сутринта  на  „Информационно 

обслужване” да  актуализира  списъка.  Да  видим кога  ще  получим 

тази финална актуална информация.

Продължаваме с трета точка от дневния ред:

Доклади по жалби и сигнали.

Заповядайте, колега Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  проектът  е  във  вътрешната 

мрежа.  Както  ви  докладвах  преди  няколко  дни,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпил сигнал от СЕМ с вх. № НС-20-514 

от 06.10.2014 г. Сигналът касае излъчени предавания на 5 октомври 

в  различни  телевизии.  При  предходен  доклад  установихме 

нарушения  по  повод  излъчвания  в  програмата  на  прогнозни 

резултати по Канал 3. Предмет на настоящото решение е сигналът, 

касаещи предаването „Още от деня”, включено в програмата на БНТ 

на 5 октомври 2014 г. В сигнала си Съветът за електронни медии е 

изразил становище, че в предаването се съдържат коментари, които 

представляват предизборна агитация.

Самият запис от видеопредаването е качен във вътрешната 

мрежа н 6 октомври. Предполагам, че всички вече сте се запознали с 

видеозаписа.  Това,  което  бих  искал  накратко  да  представя,  е 

следното. В част от предаването, която е предмет на това решение, 

са поканени като гости Мартин Захариев и Максим Бехар, с които се 

води разговор от водещия по различни актуални въпроси и теми. Те 

изразяват  тяхното  мнение  по  тези  въпроси,  но  в  един  момент 

водещият започва да показва снимки на политически личности от 

политическите партии и коалиции, които са регистрирани за участие 

и които по предварителни резултати от провежданите през изборния 

ден  социологически  проучвания  имат  най-голяма  вероятност  да 

получат резултати до 4 или над 4 процента. След всяко представяне 

на  снимката  на  съответното  лице  приканва  гостите  да  изразят 

становището си и да  направят лична оценка за  съответното лице, 

което  разбира  се  гостите  са  сторили.  В  тези  коментари  и  оценки 

няма  нищо  непристойно  или  неприлични,  или  обидно,  или 

възхваляващо, но те все пак съдържат лични оценки за качествата на 

тези  лица,  които  всеки  един  от  тях  е  кандидат  за  народен 

представител  и  е  включен  в  кандидатска  листа.  По  този  начин 

според  мен  се  съдържат  внушения,  които  в  крайна  сметка  са  в 

подкрепа  или  неподкрепа  на  един  или  друг  кандидат  и  могат  да 
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повлияят  в  изборния  ден  на  избирателите  при  извършването  на 

гласуването.

В тази връзка аз предлагам да приемем, че в случая наистина 

се съдържат коментари, които представляват предизборна агитация 

и е  нарушена разпоредбата  на чл.  182,  ал.  4  от Изборния кодекс, 

според която в изборния ден е забранена предизборната агитация.

Аз  съм  предложил  в  диспозитива  да  приемем,  че 

нарушението е извършено от Българската национална телевизия, но 

малко съм разколебан.  Вътрешното ми убеждение е,  че  все пак в 

крайна сметка отговорността във връзка с това нарушение трябва да 

я носи лично водещият на предаването, защото той именно поставя 

тези въпроси и предизвиква гостите да дават тези коментари. Така че 

не може според мен да се търси отговорност от самите участници в 

предаването, както и от телевизията лично според мен, макар и да 

съм предложил диспозитива по този начин.

Призовавам ви  за  коментар  в  тази  посока,  за  да  преценим 

евентуално какво да бъде решението.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията.  Виждате  проекта,  който  е  интересен.  Моля,  имате 

думата  дали  когато  се  обсъждат  личности  на  5-и,  участващи  в 

изборния процес, с това се нюансира някаква предизборна агитация. 

Моля да помислите по този проект.

Първо госпожа Ганчева има думата.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй  като  аз  докладвах 

сигнал  със  същото  съдържание  в  изборния ден,  тогава  комисията 

прие да ги разгледаме заедно. Но тъй като моят сигнал не съдържа 

никаква конкретика,  аз  ви предлагам на докладчика в постъпилия 

сигнал да включим и входящия номер на моя сигнал, който е приет 

по телефона. Комисията вече е приела съвместно да ги разгледаме. 

Става въпрос за същото предаване. Така че аз предлагам там, където 

е постъпил сигнал до Централната избирателна комисия от СЕМ, да 

пишем „сигнали” и да цитираме и входящия номер на този, който е 
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приет по телефона.  Сигналът е  от  Христо Христов Димов.  Иначе 

подкрепям така предложения ни проект от докладчика.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз лично приемем, само ако може да 

ми кажете входящия номер, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Входящият  номер  е  Ц-233  от 

05.10.2014 г. от Христо Христов Димов от град Добрич, получен по 

телефона в изборния ден.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  аз  ще ви кажа 

защо не съм за установяване нарушение специално на БНТ. Защото 

считам, че предаването на Димитър Цонев е външна продукция. И в 

други  случаи  сме  имали  сигнали  за  Нова  телевизия  при 

Евроизборите,  за  предаване на  Милен Цветков и други,  на  много 

други. Телевизията  няма отношение към външните продукции.  Те 

имат свобода. Конкретното предаване на Димитър Цонев, а не БНТ е 

в нарушение. Или най-малкото тази връзка не е проучена. Аз съм 

против наказване на БНТ. Може на външната продукция на Димитър 

Цонев, но не на БНТ.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  мнения  по 

проекта?

Госпожа Матева има думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  в  допълнение  към  казаното  от 

колегата  Мусорлиева  предлагам  на  докладчика,  ако  приеме,  да 

направим  запитване  към  БНТ  продукцията  външна  ли  е  и  кой  я 

продуцира, ако е външна, за да накажем него.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Което  обаче  означава  да  отложим 

приемането на проекта. Аз приемам предложението.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други предложения по 

същество на проекта има ли нарушение или не?

РУМЯНА СИДЕРОВА: По същество на проекта мнението ми 

е, че има нарушение. Не може водещият да се оправдава с това, че 

той  не  е  господар  на  положението.  Той има  заложена една  тема, 
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задава един въпрос и в момента, в който настъпи отклонение от този 

въпрос и се появи елемент на агитация в изборния ден, макар и в 

прикрита форма, а тази не е толкова прикрита, а си е направо явна, 

той е длъжен да отнеме думата по начина, по който той си има, по 

своя  начин.  Не  казвам грубо  да  му  натисне копчето  и  да  отнеме 

звука, но той затова е журналист и при това с голям опит в дадения 

случай. За мен отговорността си е на този, който води предаването и 

на продуцента, който го продуцира. И има нарушение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други изказвания?

Докладчикът има думата.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  В  тази  връзка  аз  искам  да  кажа,  че 

всъщност въпросите са си поставени съвсем нарочно от водещия и 

така  поставени  няма  как  гостите  освен  да  кажат:  не,  няма  да 

отговаряме на въпросите. Примерно, моля, кажете вашето мнение за 

Бойко  Борисов,  за  Лютви  Местан,  за  Михаил  Миков,  за 

Реформаторския блок и т.н. Съответно хората са изразили личното 

си мнение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  изказвания? 

Няма.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  първо  да  присъединим 

сигнала  на  госпожа  Ганчева  към  това  решение.  А,  то  вече  има 

решение по този въпрос. Добре.

Второ, подлагам на гласуване по същество в това предаване 

осъществено ли е нарушение на Изборния кодекс в тестовете, които 

докладчикът предлага. Който е съгласен, че има нарушение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейманов), против – няма.
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Извън залата са: Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Таня Цанева 

и Ивайло Ивков.

Колеги,  остава  висящ въпроса  спрямо кого ще се  установи 

това нарушение, което ще гласуваме следобед след справката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  да  ви  докладвам  още  един 

сигнал. Той е постъпил първоначално по телефона и е с вх. № 75 от 

05.10.2014 г., а впоследствие е постъпил и писмено и е с вх. № Ц-222 

от  05.10.2014  г.  Сигналът  е  постъпил  писмено  чрез  писмо  на 

електронната  ни  поща.  Подаден  е  от  Людмила  Константинова 

Шнайдер. В този сигнал лицето, което е председател на секционна 

избирателна  комисия  в  секция  с  № 325300391  във  Франкфурт  на 

Майн,  Германия,  заявява,  че  в  изборния  ден  е  била  извикана  от 

генералния консул във Франкфурт на Майн господин Иван Йорданов 

за  личен  разговор,  като  за  да  се  проведе  този  разговор  е  била 

изведена  от  изборното  помещение,  била  е  заведена  в  друго 

помещение, където вратата е била затворена, след което към нея са 

предприети груби действия за лични нападки и за лични обвинения, 

че  създавала  нарушения  в  изборния  ден,  което  е  предпоставка  за 

купуване на гласове. Лицето се е почувствало изключително лично 

засегнато е застрашено и затова е подало този сигнал.

Колеги,  моето  мнение  е,  че  в  случая  категорично  има 

неправомерна  намеса  върху  работата  на  секционната  избирателна 

комисия,  тъй  като  това  лице  е  председател  на  секционната 

избирателна  комисия,  било  е  изведено  от  изборното  помещение, 

било  е  заведено  в  друго  помещение,  върху  него  са  отправени 

обвинения независимо дали са верни или не са верни във връзка с 

действията  му  като  длъжностно  лице,  като  председател  на 

секционната  избирателна  комисия  и  лицето  се  е  почувствало 

застрашено.  Тези  действия  на  консула  във  Франкфурт  на  Майн 

считам за грубо превишаване на правата му като длъжностно лице и 

поради  това  правя  предложение  този  сигнал  да  бъде  изпратен  за 
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извършване на служебна проверка към Министерството на външните 

работи,  където  би  могло  да  се  поискат  обяснения  от  генералния 

консул във Франкфурт на Майн за действията, които е предприел и 

също така да се изпратят и към прокуратурата в случай че се приеме, 

че това превишаване на правата му представлява и друг вид деяние.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна  да  се  изпрати  на 

Министерството на външните работи с една добавка – да се пише, че 

в  случай,  че  се  установят  обстоятелствата  да  му  бъде  потърсена 

съответната  служебна  отговорност,  но  не  съм  съгласна  да  бъде 

изпратено на Прокуратурата, защото мисля, че в момента е твърде 

рано, а и едва ли има нарушение. Както и в писмото да има едно 

изречение, че любезно молим Министерството на външните работи, 

след като установи резултатите от проверката, да ни уведоми. Тоест, 

да ни уведоми за резултатите от проверката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Първа  е  колегата  Мусорлиева,  след  това  колегата 

Сюлейманов, след това колегата Ганчева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  по  принцип 

подкрепям предложението на Пенев и Сидерова, но какво означава 

на принципала, на човека, който най-вероятно е заплашил по някакъв 

начин госпожата, да бъде изпратен сигнала, а не на Прокуратурата? 

Много  се  извинявам,  но  това  е  все  едно  да  търсите  от  мен 

отговорност и да ми изпратите сигнала на мен, а аз да го направя 

какво? Да си го прибера в папка. Благодаря ви. Аз съм категорично 

за изпращане на Прокуратурата сега, без никакво отлагане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Аз,  колеги,  предлагам  малко  да 

успокоим  емоциите  и  както  правим  в  такива  случаи,  нека  да 

проверим  протокола  от  секционната  комисия,  да  видим  как  е 

приключен,  дали има някакво особено мнение отбелязано.  Не съм 

съгласен сигналът да бъде изпратен в Прокуратурата.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че докладваният 

ни  сигнал  би  следвало  да  бъде  изпратен  и  на  двете  места,  които 

предложи докладчикът, тъй като по мое лично мнение има превратно 

упражняване на правомощия. Дали има нарушение или не и дали е 

извършено престъпление ще прецени съответната Прокуратура.

А  по  отношение  на  принципала,  аз  считам,  че  Външно 

министерство трябва да си извърши служебна проверка и вероятно 

да изрази някакво становище.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Други желаещи да участват в разискванията? Не виждам.

Колеги,  тъй  като  се  чу  подкрепа  по  отношение  на  едното 

предложение на  колегата,  но не  пълна подкрепа по отношение на 

другото предложение на  колегата,  аз  ще ги  подложа на  гласуване 

отделно.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първото постъпило предложение е 

на докладчика, то трябва да се постави първо на гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен да бъде 

изпратено на Министерството на външните работи, моля да гласува.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не  е  коректно  зададено 

предложението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след уточняване 

на  процедурата,  който  е  съгласен  първо  да  го  изпратим  на 

Министерството на външните работи, моля да гласува.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не е коректно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  държите  да  се 

поставят  и  двете  предложения  на  гласуване  едновременно.  Аз  ви 

предложих да гласуваме поотделно, за да видим дали ще се получи 

съответното мнозинство. Иначе можем да се блокираме и да не го 

изпратим никъде.

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да обърна внимание на следното. 

Струва ми се, че двете предложения са: едното е да бъде изпратено 

само на Министерството на външните работи, а другото е да бъде 
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изпратено  и  на  Министерството  на  външните  работи,  и  на 

Прокуратурата.  И  струва  ми  се,  че  най-коректният  начин  е  да 

гласуваме тези две предложения така.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен да бъде 

изпратен  и  на  Министерството  на  външните  работи,  и  на 

Прокуратурата, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев),  против  –  4  (Румяна 

Сидерова,  Александър  Андреев,  Росица  Матева  и  Метин  

Сюлейманов).

Извън  залата  са:  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Изпращаме сигнала и на двете места.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искам  да  изкажа  отрицателен  вот. 

Уважаеми  колеги,  не  съм  против  да  се  изпрати  писмо  до 

Министерството на външните работи, аз вече изказах становището 

си в тази връзка, няма да го преповтарям, но съм категорично против 

да  манипулираме  безсмислени  сигнали  до  Прокуратурата.  Не  е 

налице престъпление, което е очевидно за 90 % от нас, които сме 

юристи.  Ние  вече  правихме  такива  упражнения  спрямо 

Президентството,  да  изпращаме  предложение  за  насрочване  на 

избори, при положение че законът не ни позволява, затова считам, че 

Прокуратурата освен това не може да се занимава с тези въпроси. 

Доколкото виждам, госпожата е била в Бурса, а в Бурса не знам дали 

имаме консулство.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Става  въпрос  не  за  Бурса,  а  за 

Франкфурт на Майн.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както и да е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ сигнал.
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Следващ докладчик е колегата Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  още  не  съм 

получила от Враца оригинала на жалбата. Ако комисията прецени да 

я  докладвам,  пристигнала  само  по  електронен  път  без  никакви 

приложения, тъй като разговарях със секретаря на РИК Враца, той 

ми каза, че там са приложени протоколи. Но съм я качила като готов 

проект,  защото  считах,  че  днес  ще  дойде  по куриер  препратената 

жалба. Така че, ако искате да изчакаме до следобедните часове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да изчакаме, колега.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Докладвам ви жалби и сигнали 

от дните около изборния ден. Жалба с вх. № Ж 6 от 05.10.2014 г. от 

Георги Василев, председател на партия „Република БГ”. Жалбата е 

относно представяне на списъците на представителите на партията с 

оглед избора на 5 октомври 2014 г. Твърди се, че са представили в 

късния следобед на 4 октомври списък с представители на партията, 

обаче  този  списък  не  е  бил  в  необходимия  формат,  за  да  бъде 

публикуван, предвид което районната избирателна комисия Шумен е 

върнала лицата, които са представили списъка, за да го представят 

повторно  във  формата,  подходящ  за  публикуване.  Списъкът  е 

представен допълнително, но в по-късен час. Това, което е записано 

в жалбата, представен е в 17,02 часа и РИК Шумен е отказала да го 

приеме.  По  този  повод  е  представена  в  Централната  избирателна 

комисия жалбата от партията.

Колеги, предлагам жалбата да я оставим за сведение, тъй като 

самата тя е от 5-и, а това е вече денят, в който няма как да бъдат 

публикувани списъците  на  представителите  на  партията.  От  друга 

страна, това искане не е насочено към самата районна избирателна 

комисия  Шумен,  която  е  отказала  повторно  да  приеме  списъка. 

Произнасянето по жалбата след изтичане на 4-и октомври, крайният 

срок за приемане на тези списъци, е безпредметно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, има ли възражения? Няма.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан 

Чаушев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова, 

Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  представям  ви  вх.  №  41  от 

05.10.2014  г.  Това  е  сигнал,  получен  по  имейла  на  Централната 

избирателна комисия, в който към писмото е прикачена страница от 

интернет страницата на ПИК. Твърди се, че в новина, публикувана от 

ПИК, е обявено, че Николай Бареков ще упражни правото си на глас 

в 13,13 часа, лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов в 12,15 часа и че 

към тази новина е записано, че след като Николай Бареков е с номер 

13 в бюлетината, всъщност не е казано, че е с номер 13, а че изборът 

на часа на гласуване на Николай Бареков не е случаен и този час 

представлява предизборна агитация.

Предлагам сигналът да  остане за  сведение и да не вземаме 

нарочно решение по него, тъй като не може да се направи извод, че е 

налице предизборна агитация затова, че е обявено в колко часа ще 

гласува кандидатът за народен представител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  напълно  подкрепям 

докладчика,  тъй  като  на  мой  доклад  беше  разпределен  подобен 

доклад,  пак  за  13,13  часа  и  го  приехме  за  сведение.  Така  че  по 

аналогия и този трябва да приемем така.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Който  е  съгласен  сигналът  да  остане  за  сведение,  моля  да 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан 

Чаушев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова, 

Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам на вниманието ви с вх. № 

НС-11-28 от 07.10.2014 г. получена по електронната поща жалба от 

Реформаторски блок Бургас. Към това писмо е прикачен файл в уърд 

формат.  Не  е  сканирано  копие,  тъй  като  не  съдържа  подпис  на 

лицето,  което  се  е  подписало  отдолу.  Изпратено  е  като  копие  до 

ЦИК, а иначе е изпратено до РИК 2, това е Бургас.

Предлагам  да  приемем  жалбата  за  сведение.  В  жалбата  се 

настоява за повторно преброяване на бюлетините заради неотразени 

преференции в протоколите на секционни избирателни комисии и са 

посочени  секционните  избирателни  комисии.  Тази  жалба  е  в 

компетентността  на  РИК  Бургас,  така  че  предлагам  да  остане  за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Коментари, колеги? Не виждам.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  против  –  1  (Метин 

Сюлейманов).

Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Ерхан 

Чаушев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова, 

Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

19



Заповядайте за отрицателен вот, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Аз съм съгласен с колегата Цачев, 

но  Централната  избирателна  комисия  възприе,  след  като  има 

подадена жалба, да има изрично решение по нея.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз, колеги, казах, че жалбата е изпратена до 

РИК Бургас  с копие до ЦИК. Предвид компетентността на районна 

избирателна комисия Бургас.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  От  Окръжна  прокуратура  Шумен  сме 

получили  писмо  с  вх.  №  НС-09-17  от  07.10.2014  г.  Приложено 

изпращат ни преписка и компакт диск. Преписката е образувана по 

сигнал на господин Ахмед Ибрямов от град Шумен, в който сигнал 

се  твърди,  че  при  официалното  откриване  на  предизборната 

кампания на ДПС в село Черна агитацията  се  е  водила на турски 

език.  Приложен  е  аудио-видео  запис  към  този  сигнал  в  компакт 

диска с предизборното мероприятие. Окръжна прокуратура Шумен 

ни  изпраща  по  компетентност  за  преценка  от  необходимостта  за 

образуване на административно-наказателно производство.

Колеги,  по  тази  предизборна  агитация  в  село  Черна 

Централната избирателна комисия се е произнесла с решение, така че 

предлагам това писмо да остане за сведение. Ако комисията прецени, 

можем да изпратим отговор на Окръжна прокуратура, че комисията 

се е произнесла, но мисля, че не е необходимо да ги уведомяваме, те 

ни го изпращат по компетентност.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега, по този въпрос.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колега,  имам предложение.  Тъй като 

разбрах, че има приложен компакт диск, просто да се приобщи тази 

преписка към решението, за да са на едно място материалите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  
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Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова, 

Емануил Христов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Таня Цанева и 

Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви два сигнала, които 

са ми разпределени. Единият е с вх. № НС-22-448 от 08.10.2014 г., 

другият е вх. № НС-22-453 от 08.10.2014 г. Докладвам ви ги заедно, 

защото касаят едно и също предаване. В предаването „Господари на 

ефира” на  7  октомври е  излъчена  така  наречената  информация от 

подателите на сигнала във връзка с предизборна агитация, проведена 

на турски език от Лютви Местан и Господин Хафъзов. Аз прегледах 

записа на предаването. Господин Хафъзов има предизборна агитация 

в Република Турция, град Чорлу. За Лютви Местан са дадени кадри 

от предизборна кампания, проведена в село Долни Воден, Подкова и 

Върбовка  и в Бяла Слатина.  Те са съответно от 13,  16,  29  и  23 

септември. Самото предаване „Господари на ефира” е излъчено на 7 

октомври. 

Тъй като вече установихме нарушение на Лютви Местан за 

агитация на турски език, аз мислех и към „Господари на ефира” да 

установим нарушение за излъченото от тях, но то пък е направено на 

7 октомври, след изборите, т.е. нямаме основание за това. Докладвам 

ви го, за да преценим дали да остане за сведение или да предприемем 

някакви действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  извън  кампанията  е,  не 

можем да налагаме наказания. Изборите приключиха.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Който  е  съгласен  да 

остане за сведение, моля да гласува.

21



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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз още на 5-и ви докладвах 

една  жалба  срещу  Решение  №  240-НС  на  РИК  Монтана  от  доц. 

Борислав Великов, упълномощен представител на Реформаторския 

блок. След това отново ви докладвах в заседание на 7-и. Аз изисках 

по телефона от председателя да ни бъде изпратена преписката по 

жалбата,  защото  не  беше  пълна,  но  вчера  е  пристигнал  по 

електронната  поща  протокола,  който  е  направен  от  извършена 

проверка от РИК, ведно със снимки и протокол, че са взели решение, 

че са установили, че всъщност транспаранта, предмет на жалбата, не 

съдържа изискуемото по закон изписване „Продаването на гласове е 

престъпление”, само че искам да запозная колегите, че до настоящия 

момент, въпреки че правя опити да се свържа с РИК Монтана, никой 

не ми вдига телефона. Жалбата не е пристигнала в оригинал. Аз съм 

подготвила проект на решение, така че комисията да прецени дали 

да се произнесем или да изчакаме оригинала.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашето 

становище. В оперативен порядък се оформи становище да изчакаме 

още  малко,  например  до  следобедното  заседание  и  тогава  да 

разгледаме този проект на решение.

Колеги, още докладчици по жалби и сигнали?

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получи се писмо с 

вх.  №  НС-15-320  от  08.10.2014  г.,  с  което  25  РИК  ни  изпраща 

решенията, които са приети по сигнали на ГИСДИ. Знаете, че беше 
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докладван сигнал на ГИСДИ, че подадени от тях сигнали не са били 

разгледани от РИК 25 в изборния ден. Приложени са към сигнала 

тези  решения,  към  дата  8  октомври  са  разгледани  сигналите  на 

ГИСДИ. Само толкова, защото това е информация.

Следващо, което имам да ви докладвам, това е следното. В 

печата  се  е  появило  съобщение,  нашите  говорители  казаха,  че  са 

известени, знаят за това, че ЦИК смята да предложи от бюлетините 

при следващия вот да  отпадне номера на  съответната  партия или 

коалиция.  Не  знам  кой  е  дал  такава  информация  или  как  е 

представил  информация,  че  някой  е  стигнал  до  такова 

умозаключение. Тези писма са получени по имейл. Едното е с вх. № 

НС-22-457, а другото с вх. № НС-22-456 от днешна дата. 

Вторият  сигнал  е  явно  от  лице,  което  е  чело  някъде  по 

фейсбук  или  по  медиите  и  предлага  да  си  останат  номерата  на 

партиите, но номерирането да започне при раздаване на номерцата 

при жребия от номер 31 нагоре, той не знае, че има даже и номер 32 

в  листите,  за  да  не  се  появяват  тези  явления  избирателите  да 

гласуват за този номер в листата, какъвто е номерът и на избраната 

от тях партия. За сведение. 

Ще  отчетем  предложенията  на  гражданите,  когато 

разсъждаваме за промените в закона, ако преценим, че ще правим 

такова предложение. 

И  имаме  едно  искане  от  25  РИК  да  отвори  два  чувала, 

посочени  са  и  номерата  на  секциите,  тъй  като  при  предаване  на 

материалите  списъците  са  били  запечатани  в  чувалите  и  не  са 

предадени, а те трябва да ги предадат на  ГД „ГРАО”. Следобед ще 

ви предложа проект за решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Тази идея  партиите  да  нямат  номера 

беше обсъждана между мен, Антоанета Цонева и Димитър Димитров 

по  Дарик  радио,  но  изобщо  не  е  ставало  дума  за  това,  че  е 

предложение  на  ЦИК.  Беше  обсъждано  от  гледна  точка  на 
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обсъждането  на  проблема  как  да  се  избегне  дублирането  на 

партийния и  преференциалния вот.  Оттам насетне не съм виждал 

какви са медийните интерпретации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Всъщност Вие казвате, че 

сте гледали това предаване.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Участвах  в  това  предаване.  Бяхме 

тримата и обсъждахме проблема. Никакво мнение от името на ЦИК 

не съм изказвал по въпроса.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, важно е от тази 

трибуна  категорично  да  кажем,  че  в  Централната  избирателна 

комисия такъв въпрос не е обсъждан и никой не е упълномощаван да 

дава  становище  по  този  въпрос  в  качеството  си  на  член  на 

Централната  избирателна  комисия.  В  лично  качество,  разбира  се, 

всеки би могъл да изказва своето становище.

Колеги, по жалби и сигнали има ли още някой? Няма.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

Доклади по писма.

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вчерашната поща е 

качен  отговор  на  писмо с  файл „Информационна  кампания извън 

страната”. Ще ви резюмирам питането на главния редактор на „Евро 

Чикаго”,  това е  някакво онлайн издание,  на когото отговаряме по 

следния начин. Той пита как е била организирана кампанията сред 

гласоподавателите зад граница, защо не се е запазила системата от 

миналите избори да се изисква потвърждаване с SMS на подадените 

електронни заявления, ограничаване за подаване до две заявления с 

един  номер  и  след  това  вече  пита  как  бяха  подготвени 

информационните плакати, брошури, адаптирани за извън страната, 

каква комуникационна кампания направи ЦИК за извън страната, до 

какъв процент от българските граждани пристигнаха тези послания.

Аз  отговарям  обобщено  по  следния  начин,  че 

информационната  и  комуникационната  кампания  на  ЦИК  сред 
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българските избиратели извън страната се съобразява с правилата на 

приемащата  държава.  Всякакви  информационни  материали  на 

хартиен  носител  се  счита,  че  замърсяват  пространството  на 

приемащата държава и не са желани от нея. И оттам започвам, че 

всъщност  ЦИК  прави  своята  кампания  предимно  онлайн,  в 

електронен  вид  и  вече  с  помощта  на  госпожа  Мусорлиева 

изброяваме какво беше изготвено: безплатен учебен филм на ЦИК за 

извън страната, описващ как се гласува, как изглеждат секционните 

протоколи и как се попълват, обобщава целия изборен процес, второ, 

бяха  създадени  безплатни  клипове  за  права  и  задължения,  за 

гласуване  на  ученици  и  студенти,  за  граждани  с  увреждане  и  в 

хартиен вид само с отпечатани страници във вестник „Нова дума” в 

Испания.

На  втория  въпрос  казвам,  че  действащият  Изборен  кодекс 

изрично урежда начина на подаване на заявленията по електронен 

път и в писмен вид, поради което възприетата система през 2003 г. е 

несъотносима към новите законови правила.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да коригираме първото изречение, че 

при  подготовка  на  разяснителната  кампания  извън  страната  се 

съобразяваме с изискванията на приемащите държави. И след това 

това, което сме изброили за направеното за извън страната, като в 

разяснителната кампания или обучителната даже пишете и бланката 

протокол за електронен вид с цел подготовка на СИК-овете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Други предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  отговор  с 

корекциите, направени в зала, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Румяна Сидерова), против – 1 (Ерхан Чаушев).
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Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейманов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  И  имам  три  жалби  срещу 

гласуване в Измир, Истанбул и още едно населено място в Турция, 

които цитират някакви огромни количества гласоподаватели за една 

секция,  но  понеже в  момента  секциите  са  блокирани,  не  мога  да 

проверя.  Аз  съм  убедена,  че  най-голямото  количество 

гласоподаватели  в  една  секция  беше  300  –  350  души.  Но  ще  го 

проверя и после ще докладвам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вчерашното заседание са 

качени проектите на писма, които ще ви докладвам. Първото писмо 

е до Пето районно управление, София. Не знам по какви причини, 

колеги, направено е искане още на 19 май във връзка с проверка за 

подписките  за  подкрепа  на  политически  партии,  участващи  на 

Евроизборите.  Във  връзка  с  това  запитване  ние  сме  изпратили 

отговор, приложени са съответните документи, които са изискани, 

но  сме  получили  ново  искане  страницата  от  списъка  да  бъде 

изпратена, без да са заличени останалите лица на страницата извън 

това, за което е запитването. Най-вероятно, колеги, имаше период, в 

който  по  настояване  на  Комисията  за  защита  на  личните  данни 

съгласно  въведеното  от  тях  понятие  анонимизирахме  части  от 

списъците и поради тази причина най-вероятно е изпратено такова 

копие. Затова сега с ново писмо прилагаме отново страница 103 с 

всички лица, без да са заличавани от списъка от тази страница.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата  да 

изпратим копие от страницата без анонимизиране, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  
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Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 

- няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Метин  Сюлейманов, 

Йорданка Ганчева, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И, колеги, ще си позволя да докладвам 

следващите  две  писма  едновременно,  тъй  като  те  са  почти 

идентични.  Проектът  им  е  във  вътрешната  мрежа.  Постъпило  е 

запитване  от  Районно  управление  при  МВР  Велико  Търново  във 

връзка с образувано досъдебно производство, преписка ЗМ 913/2014. 

От нас се иска писмена справка, от която да е видно регистрирана ли 

е  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  политическа 

партия Движение за права и свободи. Това писмо е с вх. № НС-04-

02-35 от 07 октомври.

Другото писмо е с идентично искане, но по друга преписка 

ЗМ  912/2014  по  описа  на  Районно  управление  Велико  Търново. 

Писмото  е  с  вх.  № НС-04-02-34  от  07.10.2014  г.  и  касае  отново 

писмена справка дали политическа партия ДПС е регистрирана за 

участие в изборите за народни представители.

В предложените проекти на писма уведомяваме МВР Велико 

Търново, че ДПС е регистрирана за участие с Решение № 752-НС от 

20.08.2014  г.,  като  също  така  ги  уведомяваме,  че  решението  е 

достъпно на интернет страницата на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Сидерова), против - няма.
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Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия Нейкова,  Маргарита Златарева,  Метин Сюлейманов,  Таня 

Цанева и Ивайло Ивков.

Току що гласувахме и двете писма.

Сега е колегата Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, вчера във вътрешната мрежа са качени 3 отговора 

на  получените  преди  10  дни  писма,  двете  са  от  Пето  районно, 

другото е Областна дирекция на МВР, Варна. Първото е с вх. № НС-

04-02-30 от 30.09.2014 г., моля да го погледнете. Получено е искане 

за да им представим заверено копие на страница 114 с наличен ред 3 

от  списъка  на  лицата,  подкрепящи регистрацията  на  ПП „Новото 

време” за участие в изборите за народни представители, насрочени 

за  5  октомври.  Представено  е  със  съпроводителното  писмо  и 

заверено копие от исканата страница.

Ще ви моля, госпожо председател, анблок да ги подложите на 

гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Така  и  ще  направя, 

колега, ако не видя, че колеги имат възражения.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е по наш вх. № ЕП-04-02-

449  от  01.10.2014  г.  Отново  се  прави  искане  за  предоставяне  на 

заверени  копия  от  документи  на  ПП  „Съюз  на  комунистите  в 

България”,  а  именно  заявление  за  регистрация,  удостоверение  от 

СГС, образец от подпис, образец от печат, вносна бележка за сума от 

БНБ, удостоверение от Сметната палата, декларация във връзка с чл. 

133,  удостоверение  от  Уникредит  Булбанк  и  списъка  на  лицата, 

подкрепящи регистрацията на партията.

Подготвено е писмо ведно със заверени копия на изисканите 

от  нас  документи,  като  изрично  е  отбелязано  в  писмото,  че  ако 

желаят, с оригиналите могат да се запознаят на място при спазване 

на реда, който сме приели за отваряне на специалното помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа.
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Последното е с вх. № ЕП-04-02-448 от 01.10.2014 г. от Пето 

районно  управление  Полиция,  сектор  „Досъдебно  производство”. 

Отново желаят да им бъде предоставено ксерокопие от страница 450 

от списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция 

от партии Реформаторски блок. 

Подготвено  е  писмо  ведно  с  исканите  приложения  и 

предлагам  да  се  изпратят  тези  писма,  ако  няма  забележки  от 

колегите или някакви предложения за допълнения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложения? Не 

виждам.

Който е съгласен с така предложените ни отговори, моля да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Сидерова), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия Нейкова,  Маргарита Златарева,  Метин Сюлейманов,  Таня 

Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад преди малко 

беше разпределено заявление с вх. № НС-10-116 от 09.10.2014 г. от 

Дияна  Михайлова  Димитрова  със  съответното  ЕГН,  регистрирана 

като кандидат за народен представител от 3 МИР Варна.

„Госпожо  председател,  с  настоящето  заявление  заявявам 

отказа си от регистрация като кандидат за народен представител от 3 

МИР Варна, регистриран с Решение 40 от 1 септември. Моля да ми 

бъде заличена регистрацията.”

Колеги,  аз  извърших проверка.  Лицето Дияна Димитрова е 

регистрирано в кандидатската листа на ПП „Атака” и ви предлагам 

проект за решение, който е качен във вътрешната мрежа, като съм си 
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позволила да изразя  следното:  „Централната избирателна комисия 

приема, че заявлението по своята същност представлява искане на 

лицето  да  не  бъде  обявено  за  избрано  за  народен  представител. 

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено 

в срок.” Тоест, по аналогичен начин на вече приетите, предвид което 

ви предлагам да не обявяваме за избрано от листата на ПП „Атака” в 

3 МИР Варна Дияна Михайлова Димитрова със съответното ЕГН.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 

- няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Метин 

Сюлейманов, Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1301-НС.

Моля, продължете нататък.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам аналогично заявление, което 

обаче подготвям като проект и ще ви го докладвам малко по-късно.

И  ако  позволите,  госпожо  председател,  доклад  и  по  едно 

писмо.  На  мой  доклад  е  разпределено  писмо,  получено  по 

електронната поща, с вх. № НС-22-447 от 08.10.2014 г., което не е 

подписано, но отдолу има поздрав В. Димитров. „Господа, защо в 

чужбина нямаме право на преференциален избор. Секцията, в която 

гласувах  в  Холандия,  не  знаят  отговора  на  този  въпрос.  Защо  в 

декларацията,  която  попълваме,  задължително  трябва  да  има 

поставен адреса на живеене в България. Бихте ли ми обяснили защо 

беше възпрепятствано моето право по нелеп начин.” Тоест, лицето 

пита защо няма преференциален вот в чужбина.
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Колеги, аз ви предлагам с писмо, което не съм изписала като 

проект,  но  ще  ви  го  прочета:  „Във  връзка  с  поставените  от  вас 

въпроси  ви  уведомяваме,  че  съгласно  чл.  261,  ал.  6  от  Изборния 

кодекс  извън  страната  се  гласува  само  с  бюлетина  за  партии  и 

коалиции,  която  не  съдържа  квадратчета  изписани  в  тях.”  Тоест, 

преповтарям  текста  на  закона,  който  определя  навън  да  няма 

преференциален вот.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, един съвсем кратък доклад за 

сведение. Постъпило е в Централната избирателна комисия с вх. № 

ЧМИ-09-83 от 08.10.2014 г. постановление от 6 октомври 2014 г. с № 

12-969-13 по преписка 12-969-13 на Варненска районна прокуратура, 

с което се прекратява досъдебно производство № 60 от 2014 г. по 

описа на 4 РУ при ОД на МВР, Варна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колега Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  заявление  от  Георги  Валентинов  Батев  със 

съответното  ЕГН,  от  град  Бургас,  регистриран  като  кандидат  за 

народен представител от кандидатска листа от коалиция от партии 

„България без цензура” в Първи МИР Благоевградски за участие в 

изборите за народен представител. С вх. № НС-10-115 от 09.10.2014 

г. „Уважаеми дами и господа, желая да бъда заличен като кандидат 

за  народен  представител  от  кандидатската  листа  на  коалиция  от 

партии  „България  без  цензура”  и  с  настоящото  оттеглям  изцяло 

съгласието  си в качеството  на кандидат по чл.  255,  ал.  1,  т.  3  от 

Изборния кодекс за участие. Мотивите ми са продиктувани от лични 

причини. Считам, че ще се съобразите с искането ми и то ще бъде 

удовлетворено.”

Колеги, в момента изготвям текст, аналогичен на предходния. 

Предлагам  да  гласуваме  заявлението  и  проектът  на  решение  е  с 

диспозитив да не бъде обявен за избран от листата на коалиция от 
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партии  „България  без  цензура”  в  Първи  изборен  район 

Благоевградски лицето Георги Валентинов Батев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Непрецизно е искането, но в крайна 

сметка щом стигаме до необявяване, в тази формулировка, защото 

заличаване от листи ние не можем да правим, това можеше да прави 

районната избирателна комисия до 5 октомври, т.е. 4 включително.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Сидерова,  ако  позволите, 

преди малко аз докладвах заявление от лице, което е от листите на 

ПП  „Атака”  и  тъй  като  искането  отново  беше  за  заличаване,  аз 

предложих проект на решение, че Централната избирателна комисия 

приема, че лицето не желае да бъде обявено за избрано и затова в 

сегашния си доклад казах, че ще подготвя аналогичен проект.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така 

предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 

- няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Метин 

Сюлейманов, Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1302-НС.

Колегата Солакова има думата в точка „Разни”.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-241  от 

06.10.2014 г. е постъпила покана за организиран дискусионен форум 

на възложители на обществени поръчки в Сандански в периода 19 – 

21 ноември 2014 г. С оглед на това, че измененията на закона са от 1 

октомври 2014 г. предлагам с протоколно решение да възложим на 

директора на дирекцията да извърши преценка и при необходимост с 

докладна да предложи командироване на служители.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

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

Сидерова), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейманов,  Георги 

Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Продължете, колега, след това колегата Христов.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  от  НСО  във  връзка  със 

споразумението, което имаме за транспортно обезпечаване, ЦИК 99-

114 от 06.10.2014 г. разходите за месец септември. Предлагам да ги 

одобрим  и  да  възложим  на  председателя  и  счетоводителя  да 

извършат необходимите действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

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

Сидерова), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейманов,  Георги 

Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Във вътрешната мрежа е качен проектът на решение за отваряне на 

помещение в община Кайнарджа. Ще ви помоля да го отворите.
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Постъпило е искане с вх. № ЕП-14-48 от 07.10.2014 г. на ЦИК 

от  кмета  на  община  Кайнарджа,  област  Силистра  за  разрешаване 

разпечатването и отварянето на помещение, в които се съхраняват 

книжа  и  материали от  произведените  местни  избори  и  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на  23  и  30 

октомври 2011 г., изборите за народни представители на 12 май 2013 

г.  и изборите за  членове на Европейския парламент от Република 

България на 25 май 2014 г. 

Искането  за  отваряне  на  помещението  възниква  поради 

необходимост  от  съвместяване  в  помещението  и  на  книжата  и 

материалите от предстоящите частични избори за кмет на кметство 

на  12 октомври 2014 г.  и  евентуално ако има втори кръг – на 19 

октомври.

Преди около седмица кметът с друго свое писмо беше поискал 

да  извадят  два  печата  за  двете  секции,  но  сега  става  въпрос  за 

отваряне на помещение, в което се съхраняват всички видове книжа 

и затова писмото е малко по-голямо и с много повече цитиране на 

наши решения, тъй като през 2011 г. се отварят по един начин, през 

2013 и 2014 г. – по друг начин. Именно заради това тук съм описал 

всичко  това  в  проекта  за  решение,  като  съм  цитирал  и  нашите 

решения,  съгласно които трябва да бъде спазено изискването при 

отваряне на помещението.

Затова предлагам  Централната избирателна комисия да вземе 

решение,  че  разрешава  достъпа  до  запечатаното  помещение  в 

община  Кайнарджа,  област  Силистра,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа и  материали  от  произведените  местни  избори и 

избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 

30 октомври, изборите за народни представители на 12 май 2013 г., 

изборите за Европейски парламент през 2014 г. Не съм включил тези 

избори,  защото  все  още  нямаме  такъв  случай.  Достъпът  до 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от  произведените  местни  избори  и  за  президент  и  вицепрезидент 

става по реда на т. 13 и 14 от наше решение от 6 октомври 2013 г., 
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което е изменено и допълнено с други три решения. Достъпът до 

същото помещение от изборите за народни представители през 2013 

г. и изборите за Европейски парламент са съгласно други две наши 

решения.

Предлагам да вземем решение, че им разрешаваме достъпа и 

да спазят тези изисквания, които ние сме приели с нашите решения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  коментари,  предложения?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева, 

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов, Таня Цанева и 

Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1303-ПВР/МИ/ЕП.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но все пак нека в края на деня да си 

вземем  решението  за  обявяване  на  избраните  кандидати,  като 

колегите, които имат при тях заявления, преди това да ги докладват. 

Защото,  колеги,  няма  смисъл  да  протакаме  обявяването  на  този 

резултат – поименните кандидати.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това прекъсвам 

заседанието  на  Централната  избирателна  комисия,  като  то  ще 

продължи в 14,30 часа. 

Колеги,  отправям  към  вас  покана  всички  ние  като 

Централната  избирателна  комисия  да  вземем  участие  в  редовния 

брифинг на Централната избирателна комисия с медиите в 14 часа, 

на  който  брифинг  да  обявим  резултатите  от  гласуването  и 

разпределението на мандатите в 43-то Народно събрание.
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(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 11 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Продължете със следващия си доклад, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой доклад  току  що е 

разпределено  заявление  от  Таня  Трендафилова  Захариева  с  вх.  № 

НС-10-117  от  09.10.2014  г.,  която  е  кандидат  за  народен 

представител от 29 МИР.

„Уважаеми дами и господа, кандидат за народен представител 

към от листата на ПП „ГЕРБ” в 29 МИР. Не желая да се възползвам 

от преференциалното гласуване за мен. Не желая да бъда обявена 

като избран народен представител. С настоящото заявявам отказът 

си  от  преференцията,  по  силата  на  която  съм  на  второ  място  в 

листата на партията от 29 МИР Хасково.”

  Колеги, поради краткото време не съм изготвила проекта на 

решение,  но  ще  ви  го  изчета.  Той  е  аналогичен  на  предходните 

докладвани.  „Във  връзка  с  постъпилото  заявление  Централната 

избирателна  комисия  приема,  че  заявлението  по  своята  същност 

представлява  искане  на  лицето  да  не  бъде  обявено  за  избрано  за 

народен представител. Комисията счита, че заявлението е подадено 

преди обявяване на избраните народни представители съгласно чл. 

300,  ал.  2  от  Изборния  кодекс,  предвид  което  и  изразеното  от 

кандидата Таня Трендафилова Захариева – Димитрова следва да бъде 

обявен за избран следващия от съответната кандидатска листа на ПП 

„ГЕРБ” в 29 изборен район Хасковски.” 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  имате  ли  коментари,  предложения?  Не  виждам 

коментари. Закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева).

Извън  залата  са:  Ивайло  Ивков,  Георги  Баханов,  Метин 

Сюлейманов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Цветозар Томов, 

Камелия Нейкова, Александър Андреев и Румяна Сидерова.

Прието е Решение № 1304.

Заповядайте, колега Матева, за отрицателен вот.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  аз  гласувах  против  не  защото 

съм против да уважим заявеното искане, а просто защото проектът не 

беше качен във вътрешната мрежа, за да се запознаем всички.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, продължаваме с други точки от дневния ред.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

жалба,  с която ви запознах при постъпването й на 7 октомври по 

електронен път. Проектът на решение, който съм приготвила, е във 

вътрешната мрежа.

Жалбата  е  от  Иван  Аспарухов  Цанов.  Той  е  кандидат  за 

народен  представител  в  6-ти  многомандатен  избирателен  район 

Враца  от  коалиция  АБВ.  Жалбата  е  кратка,  беше  качена  на  7-и. 

Посочени са  редица секции,  в  които жалбоподателят  счита,  че  са 

налице нарушения и разлика в гласовете, поради което ни моли да 

извършим  проверка,  каквото  и  да  значи  това.  Също  така  има 

оплакване,  че  вратите  на  секциите,  находящи се  в  СОУ  „Христо 

Ботев”, Враца, са били затворени преди края на изборния ден.

Жалбата  е  пристигнала  с  днешна  дата,  препратила  ни  от 

районната избирателна комисия Враца и е входирана с днешен № 

НС-11-29  от  09.10.2014  г.  Към  жалбата  са  приложени  два  броя 

протоколи от изборна секция 061000071.

След като извърших проверка на всички посочени протоколи, 

които са упоменати в жалбата, се установи, че останалите протоколи 

37



с  изключение  на  последния,  който  е  под  номер  71,  са  добре 

изготвени,  нямат зачертавания  и  съответно  по тях  не  може да  се 

установят никакви несъответствия. В последния протокол 061000071 

действително има извършена корекция в т. 9 на ред 23, където срещу 

Партия на зелените погрешно е биле отбелязана цифрата 16, а в т. 24 

на Патриотичен фронт е било посочено 0. Обръщайки на т. 10 обаче 

без  никакви  корекции на  същите  редове  –  за  т.  23  за  Партия  на 

зелените  коректно  е  отбелязано,  че  те  са  получили  2  гласа  без 

преференции,  а  в  т.  24  е  отбелязано,  че  Патриотичен  фронт  е 

получил  6  гласа  без  преференции,  6  преференциални  гласа  за 

поставения на първо място и 4 преференциални гласа за поставения 

на второ място в тази кандидатска листа.

Виждайки своята грешка, секционната избирателна комисия е 

нанесла поправката в т. 9, като са се разписали всички членове на 

секционната  избирателна  комисия.  Считам,  че  не  са  налице 

основания за прилагане на чл. 287, ал. 3, още повече както знаете 

там секретар на комисията Враца е колегата,  бивш член на ЦИК, 

Владимир Христов и там беше извършено преброяване на 3 броя 

чували и ако е имало някакви нарушения според мен би следвало да 

преброят и този чувал. Ако е имало съмнения.

Така че ви предлагам да оставим без уважение жалбата на 

Иван  Аспарухов  Цанов,  кандидат  за  народен  представител  в  6-и 

Врачански район от коалиция АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, запознахте се със жалбата и предложения проект на 

решение,  който  беше  детайлно  представен  от  колегата  Грозева. 

Откривам разискванията.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз повдигам следния въпрос – 

дали следва да оставим жалбата без уважение или без разглеждане. 

Доколко  изобщо  е  допустимо  пред  Централната  избирателна 

комисия да се прави искане за преброяване, доколкото разпоредбата 

на  чл.  287,  ал.  3  от  Изборния  кодекс  предвижда  възможност 
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единствено  районната  избирателна  комисия  да  разпореди 

извършване  на  преброяване,  когато  са  налице  законовите 

предпоставки за това.

При всички случаи жалбата е неоснователна, но ми се струва, 

че  юридически  прецизно  е  да  приемем,  че  е  недопустима  и  да  я 

оставим без разглеждане, без да променяме нищо в мотивната част.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз имах такива две  жалби от  Видин, 

както  си  спомняте,  преди  два  дни  и  понеже  ги  докладвах  без 

уважение, по същия начин, затова реших, че би следвало все пак, 

тъй като е подадена от надлежно лице, което има правно основание, 

кандидат за народен представител е. Още повече, че жалбата ни е 

препратена от районната избирателна комисия, защото тя е заведена 

там, в РИК 6 и пише: „До Централната избирателна комисия чрез 

районната  избирателна  комисия  Враца”.  Поради  което  счетох,  че 

следва  да  изложа  фактическото  състояние  на  жалбата  и  да  бъде 

изследвана.  Но  ще  се  съглася,  разбира  се,  да  я  оставим  без 

разглеждане.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване първо жалбата да се остави без разглеждане и после да се 

остави без уважение.

Който е съгласен жалбата да остане без разглеждане, моля да 

гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Росица Матева, Ерхан 

Чаушев,  Емануил Христов,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Метин Сюлейманов,  

Таня Цанева), против – 2 (Иванка Грозева и Маргарита Златарева).

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова.

Жалбата остава без разглеждане.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Моля, следващ доклад. 

Заповядайте, господин Сюлейманов.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, вчера ви докладвах жалба 

от  Страхил  Ангелов.  Тя  е  аналогична  на  тази,  по  която  одеве 

гласувахме  решение.  Подготвил  съм  проект  на  решение,  който  е 

качен във вътрешната мрежа. С оглед практиката, ако мога така да се 

изразя,  съм  посочил  съответно  секциите,  за  които  се  твърди,  че 

преференциалния вот е занижен и на места е бил занулен по данни 

от  застъпници  и  наблюдатели.  Секциите  са  над  300  на  брой, 

посочени в жалбата.  Става въпрос за оспорване на резултатите от 

протоколите на СИК в 23 РИК, Софийски.

Освен това в жалбата са посочени трите имена и ЕГН-та на 

избирателите, по чиято информация е посочената жалба. 

Също така в жалбата се твърди, че произведените избори на 5 

октомври  са  незаконосъобразни  и  установените  резултати  не 

отговарят  на  действителността.  С  жалбата  е  направено  искане  за 

повторно  преброяване  на  бюлетините  и  отразените  в  тях 

преференции  и  в  случай  на  констатирано  погрешно  отчитане 

разликите да бъдат отразени в протоколите на СИК.

По-надолу,  както  и  одеве  се  уточни,  аз  съм  посочил,  че 

жалбата  е  недопустима.  Посочил  съм  законовото  основание. 

Възпроизвел съм едно към едно текста на чл. 287, ал. 3 от Изборния 

кодекс  и  предлагам  да  оставим  жалбата  на  Страхил  Ангелов  без 

разглеждане, като това наше решение да подлежи на обжалване пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен жалбата да остане без разглеждане, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

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

Метин Сюлейманов), против - няма.

40



Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Таня 

Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1306-НС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, проектът на решение 

е качен в днешно заседание във връзка с разпределената ми вчера 

жалба от коалиция от партии „България без цензура” и по-точно от 

Мария  Олева  Календерска,  кандидат  за  народен  представител, 

регистриран в листата на коалиция от партии „България без цензура” 

в Първи изборен район Благоевградски. Ще ви моля, колеги, да се 

запознаете с проекта ми за решение и очаквам коментари.

Предлагам  жалбата  да  се  остави без  уважение.  Пак ще ви 

кажа фактологията с няколко изречения. Само ви напомням, че вчера 

имаше  жалба,  че  има  нерегламентирана  поправка  в  районния 

протокол на Първи изборен район Благоевградски в протокола, който 

е изготвила районната избирателна комисия и по-точно в т.10 на лист 

втори на графа 13 в полето, където се отразяват преференциите за 

кандидатите.  За  кандидатите  под  номера  13,  14  и  15  според 

жалбоподателката  е  направена  нерегламентирана  поправка,  т.е. 

първоначално са изписани едни цифри, които след това са поправени 

с  други.  И  жалбоподателят  счита,  че  така  извършена  поправка  е 

нерегламентирана, тъй като не е отразена по правилата на чл. 239, не 

са положени подписи на членовете на РИК и никъде не е записана 

забележката  „Поправка”.  Направеното  искане  е  Централната 

избирателна  комисия  да  разпореди  повторна  проверка  на  всички 

протоколи, подписани от секционните избирателни комисии в Първи 

изборен район.

Мотивите  ми жалбата  да  остане  без  уважение  са,  че  както 

знаете,  колеги,  първоначалното  въвеждане  на  числовите  данни  от 

протоколите на всички секционни избирателни комисии се извършва 

при  предаването  на  протоколите  от  секционните  избирателни 
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комисии  в  районната  избирателна  комисия.  Извършва  се  в 

Централната  избирателна  комисия  повторно  въвеждане  на 

цифровите  данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни 

комисии,  като  в  базата  данни  на  районната  избирателна  комисия 

влизат  само  данните  от  секционните  протоколи,  а  протоколът  на 

самата  комисия  е  само  обобщен  и  поправките  в  него  не  дават 

отражение върху резултатите,  въведени от секционните протоколи. 

След повторното въвеждане на данните в Централната избирателна 

комисия  анализирането  на  несъответствията  с  първоначалното 

въвеждане ЦИК със свое решение от вчера актуализира базата данни 

с  Решение  №  1289-НС  от  8  октомври  и  при  последващите 

изчисления  се  използва  актуализираната  база  данни.  Поради  това 

считам,  че  искането  за  повторна  проверка  на  протоколите  на 

секционните  избирателни комисии е  неоснователно,  тъй  като тази 

повторна  проверка  вече  е  извършена  в  Централната  избирателна 

комисия и откритите несъответствия са въведени в актуализираната 

база данни. Тоест, това, което е отразено в протокола на районната 

избирателна  комисия  не  влияе  върху  получените  преференции  за 

кандидатите,  тъй  като  се  въвеждат  не  данните  от  протокола  на 

районната  избирателна  комисия,  а  данните  от  протоколите  на 

секционните избирателни комисии.

Ще ви моля, колеги, за да видите и основанията, които съм 

посочил, за да вземем това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията.  Не  виждам  желаещи  да  участват.  Закривам 

разискванията.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румен  

Цачев, Таня Цанева), против - няма.
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Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Мария 

Бойкинова и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1307-НС.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  ще  ви  помоля  първо  да 

предложа проект на решение, който е във връзка с едно заявление, 

постъпило  и  разпределено  за  днес.  Проектът  е  във  вътрешната 

мрежа. Постъпило е заявление от Деница Стоилова Гаджева, с което 

същата заявява отказа си от регистрация като кандидат за народен 

представител  от  23  МИР  София.  Моли  да  бъде  заличена 

регистрацията  й  като  кандидат  за  народен  представител  от  ПП 

„Атака”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против 

- няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1308-НС.

Колега, продължете с жалбите и след това ще продължим по 

същия ред, както е в дневния ред.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

проектът, който обсъждахме на сутрешното заседание. Коригиран е в 

смисъл, че установяваме, че нарушението е извършено от Димитър 

Костов Цонев и оправомощаваме председателя ни да състави акт за 

установяване на нарушението на Димитър Костов Цонев.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  коментари,  предложения  по  така  предложения  ни 

проект на решение? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против 

- няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1309-НС.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-15-324 от 

09.10.2014 г. жалба от сдружение ГИСДИ срещу непроизнасяне от 

районна избирателна комисия Плевен по сигнал, подаден в изборния 

ден  на  5  октомври  2014  г.  В  публичния  регистър  на  жалбите  и 

сигналите на РИК 15 не е отразено подаването на сигнала в изборния 

ден. Искането е за навременна, ефективна реакция от страна на ЦИК 

за този и други подобни случаи. Към жалбата, която е депозирана в 

Централната  избирателна  комисия  чрез  районната  избирателна 

комисия, е приложен сигнала, който е подаден на 5 октомври в РИК 

Плевен, както и извлечение от регистъра на районната избирателна 

комисия  от  7  октомври.  По  този  начин  е  видно,  че  наистина  в 

регистъра не е отразен този сигнал от 5 октомври.

Аз  по  същество  считам,  че  нямаме  основание  да  се 

занимаваме  с  депозирания  на  5  октомври  сигнал  в  РИК  15. 

Осъществих  по  телефона  разговор  с  представител  на  комисията. 

Това,  което  получих  като  отговор,  е,  че  наистина  има  депозиран 

такъв сигнал на 5 октомври. Сигналът касае предизборна агитация. 

Извършена е проверка на място по този сигнал, след което колегите 
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са се произнесли по него с протоколно решение. Предвид обаче, че 

се касае за сигнал, който касае предизборна агитация в изборния ден, 

аз  им  дадох  указание  този  сигнал  да  си го  заведат  като  сигнал  в 

комисията  и  съобразно  мотивите,  които  имат  в  протоколното 

решение  и  произнасянето  по  него,  да  оформят  решението  си  в 

писмено решение на районната избирателна комисия.

В крайна сметка така подадената жалба срещу действията на 

РИК Плевен за  нас  на  практика  са  за  сведение,  като  този  доклад 

предлагам да оформим в писмо до районната избирателна комисия с 

дадените указания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  моля  за  вашите  коментари.  Няма  такива.  Закривам 

разискванията.

Който  е  съгласен  с  направеното  от  колегата  Цачев 

предложение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  - 

няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейманов,  Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

 Предложението се приема.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, както ви казах сутринта, 

постъпили са 3 сигнала на мой доклад от Людмил Шнайдер, която 

сочи, че в 3 секции в Турция са гласували около 1000 души. Едната 

секция  е  Измир,  Ататюрк  1,  в  която  са  гласували  926 

гласоподаватели, другата е Истанбул – 1100 души и третата секция е 

с  1152 гласоподаватели.  Направих  справка,  наистина са  гласували 

толкова.  Около  50  –  60  са  невалидни  бюлетините  за  отделните 

секции. Тя счита, че за толкова кратко време от 6 до 19 часа се падат 
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по 41 секунди на гласоподавател,  за  да си  подаде бюлетината,  но 

понеже аз не виждам какво можем да направим, предлагам да остане 

за  анализ  и  следващия  път  да  открием  още  една  секция  на  това 

място. Друго не виждам какво можем да направим. Ако някой от вас 

има друго предложение, моля, възприемам го винаги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. Закривам разискванията.

Колеги, който е съгласен с предложението да остане за нашия 

анализ, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  - 

няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Също мисля, че не трябва да се 

занимаваме и със следващия сигнал. Той е препоръка от Александър 

Александров,  който  счита,  че  в  Стратфорд,  Великобритания,  са 

ситуирани изключително много българи, които са чакали по 3-4 часа 

на опашка. Препоръката е другия път да има 4 секции там. Наистина 

там  са  гласували  около  800  души,  но  може  би  някои  от  тях  са 

върнати,  защото  ние  казахме,  че  изборния  ден  продължава  до  20 

часа. 

Това  също  трябва  да  бъде  за  бъдещото  сведение  за 

Стратфорд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

и това писмо да остане за анализа впоследствие, моля да гласува.

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

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

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  - 

няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  И  накрая  писмо  от  Лиляна 

Карачорова, която реагира, че не е включена в избирателния списък 

за  гласуване  във  Вашингтон,  макар  че  е  подала  заявление  и  е 

гласувала. Пита защо няма предварителен списък. Това предлагам да 

не й обясняваме, защото многократно сме го обяснявали. Съобщавам 

ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да остане за сведение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  - 

няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващи докладчици.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  ми  на  решение  е  във 

вътрешната мрежа. Постъпило е искане, аз ви го докладвах, от РИК 

25  за  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали, с цел изваждане на протоколи, 3 избирателни 

списъка на 3 секции, тъй като не са били предадени, а комисиите са 

ги прибрали в чувалите. Поради това ви предлагам да им разрешим 

отваряне  на  помещенията,  тъй  като  в  3-дневен  срок  трябва  да 
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предадат  списъците  на  ГД  „ГРАО” за  проверка  за  гласуване  в 

нарушение на Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита Златарева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 

Севинч Солакова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейманов, Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1310-НС.

Заповядайте, да продължим с отварянето.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам искане от ОИК Кирково за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври. 

Искат  тези  книжа  да  ги  преместят  в  помещението,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа  за  Европейски  парламент  и  Народно 

събрание.  Едновременно  с  това  искат  в  това  помещение  да  се 

съхранят  и  изборните  книжа  и  материали  от  частичните  избори, 

които ще се проведат на 12 октомври 2014 г.

Предлагам  ви  да  разрешим  достъп  до  запечатаното 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали  от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  и 

общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.,  във 

връзка с преместването им за съхранение в помещението, в което се 

съхраняват  книжата  и  материалите  от  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
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Достъпът  до  помещението  в  което  се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали от  произведените  местни  избори  и  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на  23  и  30 

октомври 2011 г. да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на 

ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено 

с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г.,  допълнено с 

Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 

членове  на  ОИК  от  различни  партии  и  коалиции,  определени  с 

решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед 

на  кмета  на  общината  длъжностни  лица  от  общинската 

администрация. 

Преместването  на  изборните  книжа  и  материали  да  се 

извърши  под  контрола  на  определените  с  решението  на  ОИК 

членове,  както  и  на  определените  със  заповедта  на  кмета 

длъжностни лица.

Разрешава  достъп  до  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват  книжата  и  материалите  от  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и 

изборите  за  народни  представители  на  5  октомври  2014  г.  с  цел 

прибиране на книжата и материалите от частичния избор за кмет на 

кметство Горно Кирково, община Кирково, на 12 октомври 2014 г.

Достъпът до помещението,  в  което се съхраняват  изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и 

изборните книжа и материали от произведените избори за народни 

представители на 5 октомври 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 

и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 – 27 Решение № 

826-НС от 3 септември 2014 г. 

След  отваряне  на  помещението  и  прибирането  в  него  на 

изборните  книжа  и  материали  от  частичния  избор  за  кмет  на 

кметство Горно Кирково, община Кирково, на 12 октомври 2014 г., 

последното се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете 
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на комисията  по чл. 287,  ал.  7  от  ИК,  определена  със  заповед  на 

кмета на общината, и подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 

21 август 2014 г. на ЦИК. С една дума всички изборни книжа ще 

бъдат в едно помещение според това решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам такива. След 

обсъждане в оперативен порядък закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Мария Мусорлиева, Метин 

Сюлейманов и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1311.

Продължаваме със следващия докладчик по сигнали и жалби.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  ви  докладвах  в 

сутрешното ни заседание, предложила съм ви проект на решение по 

жалба  от  доц.  Борислав  Великов,  упълномощен  представител  на 

Реформаторския блок. Колеги, все още не е пристигнал оригиналът и 

все още никой от РИК Монтана не ми вдига телефона. Предлагам ви 

да се произнесем. Проектът за решение е във вътрешната мрежа.

Предложението  ми  е  да  оставим  жалбата  без  уважение. 

Припомням ви, жалбата е срещу решение на РИК Монтана, с което е 

указано да бъде отстранен транспарант на Реформаторския блок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложението 

на докладчика е да оставим жалбата без уважение. Моля за вашите 

коментари. Не виждам такива. Закривам разискванията.
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Емануил Христов, Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейманов, Георги Баханов и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1312-НС.

Колеги, предлагам ви проект на решение относно поправка на 

техническа грешка в Решение № 1300-НС от 09.10.2014 г.

Във връзка с писмо с вх. № НС-00-491 от 09.10.2014 г. и на 

основание чл.  57, ал.  1, т.  1,  чл. 300,  ал. 1 и чл.  297 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия реши: допуска поправка на 

техническа  грешка  в  Решение  № 1300-НС от 09.10.2014 г.  като  в 

колона в т. I,  т.  6, ред 26, колона 3 – 0,01 да се чете 0,25; ред 27, 

колона 3 – 0,01 да се чете 0,27 и ред 28, колона 3 – 0,01 да се чете 

0,31.

Имате ли предложения за изменение и  допълнение към така 

предложение  ви  проект  на  решение?  Не  виждам.  Закривам 

разискванията.

Който е съгласен с така предложения ви проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  

Таня Цанева и Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Емануил Христов, Севинч Солакова, Мария 

Мусорлиева, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 1313-НС.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, кой има готов 

доклад? Нека сега малко медийни пакети.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  първо  на  вашето  внимание  ще 

предложа за одобрение договор за медийна услуга с вх. № НС-20-511 

от 04.10.2014 г. Договорът е между Евком медия груп и независим 

кандидат  господин Тончо Тончев  за  2180 лв.  Предлагам ви да  го 

одобрим.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Ще гласуваме  анблок 

всички договори.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Това е само договор.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, който е съгласен 

да одобрим този договор, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Георги Баханов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Метин Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Емануил Христов, Севинч 

Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, 

Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам ви да одобрим, честно 

казано аз не си спомням как беше по време на Европейските избори, 

но преценихме във временната работна група, че ще ви предлагаме за 

одобрение  вече  и  постъпилите доказателства  по наше Решение № 

785, т.  27.  Тоест,  вече имаме пристигнали технически носител със 

сертификат  и  фактура,  което  води  до  заплащане  на  съответните 

медийни услуги от Централната избирателна комисия към медията. 

Временната  работна  група  прегледа  8  постъпили.  Това  са  между 

„Евроком” ООД и Български национален съюз фактура за 600 лв. с 

ДДС, между „Евроком” и независим кандидат Никола Вапцаров на 

стойност  4998  лв.,  „Евроком”  и  Български  национален  съюз  на 
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стойност 600 лв., „Евроком” с господин Тончев, независим кандидат 

–  840  лв.,  радио  „Енерджи”  с  Български  национален  съюз  на 

стойност  2396.46  лв.,  Българска  радиокомпания  „Радио  рок”  с 

Български  национален  съюз  на  стойност  1430.95  и  Радио  1  с 

Български национален съюз на стойност 2657.50 лв., „Метро радио” 

и Български национален съюз на стойност 2280.10 лв.

Предлагам  да  представим  документите  на  нашето 

счетоводство и в 7-дневен срок да бъде извършено плащането.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да одобрим тези фактури, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Георги  Баханов,  Росица  Матева,  

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

против - няма.

Извън залата са: Камелия Нейкова, Емануил Христов, Севинч 

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема

Имате ли други доклади по медийни пакети? Няма.

Други писма, жалби?

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз ви предлагам да преминем 

от  медийни  пакети  към  други  неща  и  ви  докладвам  постъпило  в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-20-468 от 09.10.2014 г. 

писмо от ТV 7, с което ни предоставят документите за отчитане на 

разяснителната  кампания на ЦИК за парламентарните избори през 

2014  г.,  към което  писмо е  приложен сертификат  за  извършените 

излъчвания  по  телевизията  съобразно  сключения  с  нея  договор, 

както и е приложена фактура и уведомление за банковата сметка, по 

която да бъде извършено плащането.
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Предлагам  да  приемем  така  представените  документи  и  да 

одобрим  изплащането  на  дължимото  възнаграждение  по 

представената фактура.

 ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Който  е  съгласен  да 

одобрим плащането по фактурата, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Георги  Баханов,  Росица  Матева,  

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

против - няма.

Извън залата са: Камелия Нейкова, Емануил Христов, Севинч 

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Постъпило  е  писмо  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-04-02-39 от 09.10.2014 г. от Седмо 

районно  управление  „Полиция”  при  Столичната  дирекция  на 

вътрешните  работи.  С  това  писмо  се  прави  искане  във  връзка  с 

разследване по досъдебно производство под № 15-150/2014 по описа 

на  Седмо  РУ  „Полиция”  да  им  предоставим  писмена  справка  за 

наличните  в  Централната  избирателна  комисия  данни  за  ай  ти 

адреса, от който на 3 октомври 2014 г. по електронната поща е бил 

изпратен до ЦИК сигнал за купуване на гласове с наш вх. № НС-22-

400  от  лице,  което  се  е  представило  с  името  Иван  Тодоров  и 

съответно посочен електронен адрес.

Колеги,  аз  направих  проучване  в  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия  и  установих,  че  ние  не 

разполагаме с такива данни и такава информация, така че не можем 

да  я  предоставим,  поради  което  ви  предлагам  следния  отговор: 

Централната  избирателна  комисия  не  може  да  ви  предостави 

поисканата от вас информация, защото не разполага с нея.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен със съдържанието на това писмо, моля да гласува.
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Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Георги Баханов, Росица Матева,  

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

против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч 

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Преминаваме към доклади по писма.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с вх. № НС-22-449 от 08.10.2014 г., получено по електронната 

поща  на  Централната  избирателна  комисия  от  госпожа  Теодора 

Костова, която ни уведомява, че преди 20 минути е получила имейл с 

ПИК номер, който не е заявявала никога, нито се е регистрирала в 

нечия партийна група или комисия. Нейният въпрос е откъде имаме 

нейния  електронен  адрес  и  защо  получава  подобни  съобщения. 

Вероятно нейният имейл е заявен за получаване на персонален код за 

проверка в списъците с подписките за подкрепа.

Аз  предлагам  да  го  препратим  на  Комисията  за  защита  на 

личните данни, тъй като ако има неправомерно използване на лични 

данни, това е органът, който трябва да вземе отношение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  този  сигнал  да  се  препрати  на  Комисията  за  защита  на 

личните данни, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Георги Баханов, Росица Матева,  

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

против - няма.
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Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч 

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Госпожа Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, най-напред ще ви докладвам, че 

ми е изпратен за сведение от РИК 21 Сливенски с вх. № НС-15-328 

от днешна дата сигнал от ГИСДИ, който е  придружен с копие от 

решението  на  РИК  Сливен.  Сигналът  е  подобен  на  този,  който 

докладваха  и  други колеги  днес  и  вчера  в  залата  с  твърдение,  че 

районната избирателна комисия не изпълнява задълженията си по чл. 

71, ал. 2, чл. 72 и следващите от Изборния кодекс.

Предлагам ви да остане за сведение това писмо.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Това  няма  да  го 

гласуваме, защото не е жалба.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Другото  писмо  е  от  РИК  13 

Пазарджишки, отново по сигнал на ГИСДИ. Ако си спомняте, ние 

преди два дни с колегата Нейкова имахме две разпределени, едното 

беше  сигнали  до  РИК  от  ГИСДИ,  а  другото  сигнал  до  ЦИК  за 

неизпълнение  задълженията  на  РИК.  Препратихме  ги  и  те  ни 

изпращат отново писмо с взетите от районната избирателна комисия 

решения. Входящият № е НС-15-317 от 07.10.2014 г.

Отново го докладвам за сведение.

Колеги,  докладвам  ви  НС-22-436  от  06.10.2014  г.  Това  е 

писмо,  пристигнало  по  електронната  поща  в  ЦИК,  в  което  пише 

следното: „Здравейте, бихте ли премахнали личните ми данни на мен 

и  на  съпругата  ми  от  страницата  на  ЦИК?  Трябва  ли  да  пусна 

писмена молба за това?” И са записани три имена и ЕГН на двама 

души.

Ние не извършихме щателна проверка както на страницата на 

Централната избирателна комисия, така и на всички регистри, коти 

сме  водили и  на  всички документи,  които съхранява  Централната 

избирателна комисия, лица с такива три имена и посочено ЕГН няма. 
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Единствено  има  съвпадение  да  кажем  в  наши  решения  за 

наблюдатели, за застъпници с подобно фамилно име на единия. С 

три  имена  и  такова  ЕГН  няма  регистрирани  лица,  така  че  ви 

предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложението 

на колегата е да остане за сведение. Коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване това предложение.

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

Маргарита Златарева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Иванка  

Грозева,  Георги  Баханов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

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

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев, 

Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Севинч  Солакова,  Мария 

Мусорлиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо 

изпратено по електронната поща от Евгени Красимиров Витлеемов с 

вх. № НС-22-427. Той твърди, че е изпратено на 4 октомври, но при 

нас е получено на 5 октомври със следното твърдение:  „Реших да 

извърша проверка в списъците дали подкрепям някоя партия и се 

оказа,  че  подкрепям  ПП  „Република  БГ”.  Аз  не  подкрепям  тази 

партия, моля да обърнете внимание.”

Смятам да не го препращаме към КЗЛД, защото няма никакво 

искане и да остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, остава 

за сведение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

пристигнало по електронната поща, с вх. № НС-22-424 от 05.10.2014 

г. Това писмо е на студент, който е записан във Великотърновския 

университет и ни прави следното пояснение. Тъй като е в първи курс, 

все  още  няма  студентска  книжка,  но  в  университета  във  Велико 

Търново се издава студентска лична карта, върху която има и печат, 

че е записан редовно обучение. 
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Тъй  като  в  момента  нищо  не  можем  да  направим,  аз  ви 

предлагам  това  писмо  да  остане  за  анализа,  който  ще  направим 

евентуално  за  промени  в  изборното  законодателство.  Можем  да 

предложим да се предвиди студентите да гласуват и със студентска 

лична карта, а не само със студентска книжка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, чухте предложението. Който е съгласен да остане за 

анализа, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Георги Баханов, Росица Матева,  

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

против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Емануил 

Христов, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Последно  докладвам  писмо  по 

електронната  поща  с  вх.  №  НС-22-425  от  05.10.2014  г.  То  е 

пристигнало твърде късно при нас, иначе има запитване: „Намирам 

се  в  Инегьол,  Турция,  може ли  да  гласувам като  подам на  място 

декларация за гласуване в чужбина.”

Предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, остава 

за сведение.

Колегата Солаков има доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, поводът е разговор 

с  Общинска избирателна комисия Копривщица и  ви предлагам да 

изпратим  писмо  до  всички  ОИК  относно  произвеждащите  се 

частични избори на 12 октомври с указание протоколите на СИК и на 

ОИК  от  частичните  избори  на  12  да  представят  в  Централната 

избирателна комисия на 13-и след 9 часа.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Камелия  Нейкова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Георги Баханов, Росица Матева,  

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

против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Емануил 

Христов, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Баханов.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Нека не  влизам в  ролята  на  Мирча 

Кришан и краставицата, но кога ще приемем решението за обявяване 

избраните народни представители поименно? Всички данни са при 

нас  налице,  много  ви  моля.  Поставих  този  въпрос  три  пъти  от 

началото на заседанието. Нямаме основание. Аз настоявам от група 

колеги това да стане днес и предложението ми е процедурно – да 

гласуваме. Да дадем почивка за написването му и след почивката да 

вземем  това  решение.  Това  е  моето  предложение,  защото  имаме 

готови резултати и сме длъжни незабавно да ги обявим. Даденият 

срок не е на 7-ия ден, а не по-късно от 7 дена, което означава веднага 

след установяване на резултатите, което е факт при нас. 

Имам  процедурно  предложение  да  дадем  почивка  за 

написване на решението, след което да гласуваме това решение. И 

моля  процедурното  ми  предложение  да  бъде  подложено  на 

гласуване.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Защо  трябва  днес  да  гласуваме  това 

решение?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ваня,  аз  вече  обясних защо днеска. 

Ако трябва, пак ще кажа. Защото резултатите са готови и не виждам 

нито законово основание, нито здрав политически смисъл да се бави 

приемането  на  това  решение.  Няма  да  стигам  нататък  в  своите 
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виждания,  които  съм  направила,  предлагам  това  процедурно 

предложение да се гласува. А какво ще гласува ЦИК е друг въпрос. 

Вярно, че поправихме току що решение, но поправката касае само 

резултатите  за  независимите  кандидати,  не  касае  поправка  на 

резултатите по партии и коалиции, нито преференции. Ние не сме 

орган,  който  обслужва  партиите,  колеги,  ние  трябва  да  обявим 

резултати. Не сме присъдружен орган.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тук явно си взема думата както си 

иска. Колеги, аз не приемам като член на Централната избирателна 

комисия  да  се  създава  впечатление  в  обществото,  че  ние  в 

Централната  избирателна  комисия  бавим  излишно,  обявявайки  на 

каквото  и  да  било  решение,  още  повече  аз  мисля,  че  затова  е  и 

разграничението в чл. 300, ал. 1 и 2. И доколкото се сещам като член, 

който  присъства  на  дадения  брифинг  от  говорителите,  на  който 

госпожа  председателката  обяви  резултатите,  тя  самата  обясни,  че 

решението ще бъде във времето. Крайният срок е не по-късно от 7 

дни. Аз не разбирам, при положение че действително, както колегата 

Цачев каза извън микрофон,  вървят едни заявления,  по които ние 

взехме решения, но все още не са обявени тези решения, доколкото 

съм запозната, защо трябва излишно да пресираме нещата, предвид 

че законодателят вече е предвидил това нещо, разграничавайки чл. 

300 да има две алинеи.

Извинявам се на колегите, че за първи път взимам думата, без 

да ми е дадена от председателката или от председателстващият. Но 

това е навик на някои колеги в залата. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  не  виждам каква  е  логиката 

ние да бавим това решение, при положение че имаме до 7 дни, а не е 

казано, че това трябва да бъде на 7-ия ден. С оглед факта, че има 

някакво напрежение в обществото, очаквайки някакви допълнителни 

резултати  по  отношение  на  имената  на  избраните  народни 

представители, не виждам защо ние трябва да изчакваме последния 
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срок, а не се произнесем по-рано, преди изтичането на този 7-дневен 

срок.  Тъй  като  тази  информация  така  или  иначе  ние  я  имаме  и 

приехме днес числовите данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, на мен като член на 

Централната  избирателна  комисия  това  наслагване  бавим,  бавим 

изобщо не ми харесва,  защото аз не считам, че нито бавим нещо, 

нито има някакво напрежение в обществото. Може би някой от нас 

го създава  от тези микрофони.  Първо,  има законова логика,  както 

казах преди малко, и второ, ние приехме решения по заявления. Аз 

лично не съм запозната дали към настоящия момент в деловодната 

система няма обявени и други заявления, по които все още да няма 

произнасяне.  Приехме решения, които си имат ред на обявяване и 

все  още,  доколкото знам,  не  са  обявени.  Каква  е  логиката  ние да 

приемем едно такова решение и да го обявим, защото предполагам 

ще  направим  по  аналогичен  начин,  както  направихме  с  наше 

Решение  № 1300,  да  го  обявим преди решенията,  с  които  сме  се 

произнесли по такива заявления. Още повече от заявленията е видно, 

че са от всички политически партии. Да, госпожо Матева, като Ви 

дадат думата предполагам ще можете да се изкажете. Не знам защо 

трябва излишно да пресираме нещата и да създаваме впечатление в 

обществото, което е различно от разбирането предполагам на повече 

от членовете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  дуплика  има  думата 

колегата Андреев, след това са поискали колегата Матева и колегата 

Златарева.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Не мога да разбера логиката  на 

колегата  Ганчева.  Тя ни казва,  че  ние трябва да  изчакаме всички, 

които  желаят  да  подадат  заявления.  Това  може  да  стане  и  в 

понеделник, и във вторник. Тоест, ние няма да си спазим срока и ще 

чакаме да решат тези, които са избрани, да си подадат съответните 

заявления или ние ще си спазим срока? Защото аз лично считам, че 
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ние следва да спазим този срок и тогава, когато имаме възможност, а 

в случая имаме такава, да приемем решението веднага, щом имаме 

тези данни. Ние тези данни ги имаме. Нека да не ставаме заложник 

на  това  да  изчакваме определени политически сили да  представят 

или да не представят съответните заявления.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  беше  посочено 

Вашето  име.  След  това  по  реда  на  заявките  ще  бъдат  Матева, 

Златарева, Сидерова.

Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, ако ми позволите, 

ще Ви помоля да не ми вменявате думи, които не съм казала. Като 

аргумент  по  мое  лично  мнение,  че  не  следва  да  излезем  днес  с 

решение,  аз  изложих  няколко  аргумента,  включително  законови. 

Включително  не  съм  казала  да  изчакаме  всички  да  си  подадат 

заявленията,  а  казах,  че  от  това,  което  наблюдавам  от  днешното 

сутрешно заседание, е, че постъпват заявления и обясних защо. Така 

че моля Ви, недейте да ме цитирате неправилно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Матева  има 

думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  знаете,  че  имах  различно 

мнение от болшинството от вас за начина на обявяване на избраните 

кандидати  и  смятах,  че  ако  бяхме  направили  това  с  днешното 

решение, щеше да бъде по-правилно. Това е моето лично мнение. Но 

ако продължим да бавим и аз смятам, че продължаваме да го бавим, 

тъй като някои членове на ЦИК очевидно имат информация, че ще 

постъпват още заявления за отказ на кандидати да бъдат обявени, 

наистина  създаваме  напрежение  в  обществото.  В  момента  в 

Кюстендил  има  напрежение.  Аз  имам  пред  себе  си  жалба  от 

кандидат  за  народен  представител,  който  съгласно  резултатите  в 

районната  избирателна  комисия  е  считал,  че  ще  бъде  обявен  за 

избран, но в момента няма как да бъде обявен за избран, но няма и 

как да го разбере, докато не стане това с наше решение. Така че при 

положение,  че  имаме  данните  нищо  не  пречи  да  вземем  това 
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решение, а кандидатите, които са участвали в тези избори и желаят 

да бъдат заличени или да не бъдат обявени има начин да го направят.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, 

съображенията  ми да не се обявяват днес имената на спечелилите 

изборите са от законово гледище и от прагматично гледище. Законът 

е  толкова  ясен  толкова  път,  толкова  категоричен,  че  дава 

възможност, задължава ЦИК в 4-дневен срок да обяви мандатите и в 

7-дневен срок да обяви имената. Очевидно има някакво съображение 

да  се  чака  3  дни.  Очевидно  не  можем  да  говорим  за  законово 

нарушение,  за  бързане  или  за  препятстване  на  гласността  и 

очакванията на обществото.

Прагматичните  ми  съображения.  Видяхте,  че  когато  ние  с 

един ден по-рано определихме местата за гласуване извън страната, 

на  следващия  ден  поправихме  решението.  Дори  един  колега  от 

нашите ми каза защо бързахме. Да, правилно беше, защо бързахме. 

Аз мисля, че не следва да вървим, не че не можем, но не следва да 

вървим с поправки след едно решение, след като може то да бъде 

обмислено и да се изчакат всички факти, които могат да настъпят 

преди неговото взимане.  Но да говорим за небързане,  за  бавене и 

прочее не мисля, че сме в синхрон със закона.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ще  насоча  вниманието  ви 

върху текста от закона. Нека не четем Изборния кодекс като дявола 

Евангелието. Член 300, ал. 1 казва „не по-късно от 4 дни”. Член 300, 

ал. 2 казва „не по-късно от 7 дни”. Не по-късно означава веднага след 

установяване на резултатите и забрана да се прескача този срок. Това 

е  моето  тълкуване.  И  казвам,  че  от  90-та  година  досега  не  се  е 

случвало.

И  отделно  от  това.  Ще  връча  Нобелова  награда  на  всеки, 

който  ми  посочи  текст  в  Изборния  кодекс,  в  който  се  дава 

възможност на кандидата да казва искан, не искам, не желая да бъда 
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обявен за народен представител. Покажете ми изричен текст, защото 

на всички ви е ясен текста на закона, ето този изричен текст, дето 

дава  правна възможност на кандидат да каже,  че  не иска да  бъде 

обявен, искам да ми го посочите. Няма такъв текст. Нали всички сме 

наясно с това? Защо спекулираме пред микрофоните? 

Едно  процедурно  решение  ви  предлагам  да  го  гласуваме. 

Мнозинството  ще  го  приеме  или  не.  Това  е  друго  нещо.  Но  ако 

продължаваме  да  се  излагаме  като  коментираме текстове,  каквито 

липсват в закона и да твърдим, че е ясен тестът в закона и че има 

такава правна възможност ние съвсем губим вече основата, на която 

стъпваме като приложител на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Сидерова, реплика към Вас. Вие 

самата предложихте на предишно заседание с отделни решения да се 

произнасяме по тези заявления с номер. Не виждам каква е правната 

основа на тези решения, но така или иначе Централната избирателна 

комисия го реши и се е произнесла до настоящия момент по N брой 

заявления.  Каква  е  причината  да  прилагаме  различен  подход?  До 

днес решаваме, че ще ги разглеждаме, от днес решаваме, че няма да 

ги разглеждаме, защото нямало текст в закона. А вчера имаше ли?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Дуплика. И сега има. Срокът за двете 

решения е различен. И сега има и е важно, че законът ги различава 

като две решения, давайки ги в два отделни текста. Така че и сега 

има правна основа за това да бъдат в две решения. Не че вие вчера 

сте били да бъдат в едно.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  Сидерова,  ще  ме  чуете  ли? 

(Румяна Сидерова говори извън микрофоните.) А каква е логиката 

тогава да се даде за едното 4 дни, а за другото 7, ако могат да се 

обявят едновременно?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мога.  Ако  ме  бяхте  послушали  и 

имате достатъчно възможност, щяхте да разберете.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с отговора 

и  като  реплика,  щом  като  законодателят  е  предвидил  различни 

срокове за обявяване на двете решения, значи е имал някаква логика. 

Едва днес партиите и обществото научиха колко мандати получава 

една  партия.  Една  днес  с  приложенията  научи  във  всеки  изборен 

район  колко  мандата  получава  всяка  една  партия.  Затова 

законодателят е дал още 3 дни, за да могат партиите, кандидатите, да 

се запознаят с това нещо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Баханов,  аз  пак  ще  кажа,  че 

трябва да четем чл. 300, ал. 1 и 2 правилно. Казано е не по-късно от 4 

дни и не по-късно от  7 дни,  като по-малкият срок съдържа и по-

големия. И не е нарушение, ако се произнесем в краткия срок и по 

втората алинея. Нямаме причина, поради която да твърдим, че трябва 

да се произнесем в 7-дневен срок. Трябва да се произнесем в срока 

до 7 дена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Първи е колегата Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Нека  да  гласуваме  предложението, 

което направи колега, да го гласуваме с една добавка: още днес да 

пуснем  съобщение  на  страницата  на  ЦИК,  че  утре  комисията  ще 

обсъди  проект  за  решение,  за  да  могат  кандидатите,  които 

размишляват по това дали да подадат заявления,  да го направят в 

рамките на деня преди това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има две предложения до 

тук.

Колегата Нейкова има думата.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз само искам да напомня, на 

парламентарните  избори  през  2013  г.  решението  за  обявяване  на 

резултатите  и  обявяване  на  избраните  беше  в  един  и  същи  ден. 

Текстът  в  Изборния  кодекс  е  аналогичен  на  предишния  Изборен 

кодекс, така че тук няма нищо ново и нещо, което да налага промяна 

на действията на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  изчерпахме  ли 

становищата си по този въпрос? Струва ми се, че ги изчерпихме.

Колеги, подлагам на гласуване предложението днес да бъде 

до края на деня да излезем с това решение. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,  Метин Сюлейманов и  

Таня Цанева),  против – 8 (Иванка Грозева, Цветозар Томов, Румен  

Цачев,  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева и Мария Бойкинова).

Извън  залата  са:  Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов  и 

Ивайло Ивков.

Предложението не се приема.

Сега подлагам на гласуване предложението утре да излезем с 

това  решение  като  днес  пуснем  информация  на  нашата  интернет 

страница по този въпрос.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Иванка  Грозева,  

Цветозар  Томов,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Таня  Цанева  и  Йорданка  

Ганчева),  против  –  5  (Румен  Цачев,  Камелия  Нейкова,  Росица  

Матева, Александър Андреев и Румяна Сидерова).

Извън  залата  са:  Емануил  Христов,  Мария  Мусорлиева  и 

Ивайло Ивков.

Колеги,  решението  ще  бъде  прието  от  нас  утре,  като  ще 

помоля колегата Томов да изготви съобщението за нашата интернет 

страница, така че едновременно и политическите субекти, и медиите, 

и гражданите, и кандидатите да знаят за това.

Сега ще дам правото на отрицателен вот. Заповядайте.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Гласувах „против” обявяването в 

утрешния ден, тъй като считам, че Централната избирателна комисия 

би следвало в днешния ден да ги обяви при условие, че има всички 

необходими  данни,  за  да  може  това  да  стане  и  няма  правно 

основание това решение да се бави в утрешния ден или в по-късен 

срок с оглед разпоредбата на чл. 300, ал. 2.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре в 10,30 часа.

(Закрито в 20,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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