
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 138

На 30 октомври 2014 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  споразумение  с  Народното  събрание  за 

ползване на помещения от Централната избирателна комисия.

Докладва: Севинч Солакова

2. Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Септември.

Докладва:  Георги Баханов

3. Доклад относно система за гласуване.

Докладчик: Иванка Грозева

4. Доклад относно съдържание на бюлетина.

Докладчик: Емануил Христов.

5. Доклади по медийни пакети.

Докладчик: Таня Цанева

6. Одобряване на сертификат за излъчване на информационни 

клипове на ЦИК.

Докладчик: Камелия Нейкова

7. Доклад  по  писмо  от  ГД  „ГРАО“  относно  извършена 

проверка  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  при 

частичните избори на 12.10.2014 г.

Докладчик: Румяна Сидерова
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8. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – Видин.

Докладчик: Иванка  Грозева

9. Доклад по жалба.

Докладва: Маргарита Златарева

10. Доклади по писма.

Докладчици:Румен Цачев, Росица Матева

Румяна Сидерова 

11. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Георги Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов, 

Владимир Пенев, Мария Бойкинова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* *  *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  дами  и 

господа-членове  на  Централната  избирателна  комисия,  в  залата 

присъстват 11 души. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 30 октомври 2014 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1. Искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Септември.

Докладчик е колегата Баханов.

2. Доклад относно система за гласуване.

Докладчик е колегата Грозева.

3. Доклад относно съдържание на бюлетина.



3

Докладчик е колегата Христов.

И  двете  точки  –  втора  и  трета  –  са  точки,  отложени  от 

предходното  заседание  с  цел  запознаване  на  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия  със  съответните  документи, 

които са във вътрешната мрежа.

4. Доклади по медийни пакети.

Докладчик е колегата Цанева.

5. Одобряване  на  сертификат  за  излъчване  на 

информационни клипове на ЦИК.

Докладчик колегата Нейкова.

6. Доклад  по  писмо  от  ГД  „ГРАО“  относно  извършена 

проверка  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  при 

частичните избори на 12.10.2014 г.

Докладчик е колегата Сидерова.

7.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  – 

Видин.

Докладчик е колегата Грозева

8. Доклади по писма.

Докладчици  са  колегата  Цачев,  колегата  Матева,  колегата 

Сидерова.

9. Разни.

Досега за т. „Разни“ се е заявила колегата Ганчева.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнение  към  така 

предложения ви дневен ред

Първа е колегата Цанева, втори е колегата Баханов.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Ако  може  да  ме  включите  в 

докладите  по  писма  и  в  т.  „Разни“  за  одобряване  работата  на 

сътрудници.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  В  точката  „Доклади  по  писма“  само, 

ако обичате, госпожо председател, да ме имате предвид.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се,  колега 

Баханов.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имам доклад по една жалба – 

наречена жалба – да обсъдим съдържанието на тази жалба.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  коя  точка  го 

предлагате, колега Златарева?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Където е поставите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преди  докладите  по 

писма? 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, може.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  си,  колега 

Златарева.

Колеги, други предложения? 

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  се  включи 

точка в дневния ред доклад относно споразумението с  Народното 

събрание  за  ползване  на  помещения  от  Централната  избирателна 

комисия, една докладна от директора на Дирекция № 0993 и да ме 

имате предвид в точка „Доклади по писма“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, смятах точката за 

доклада  по  споразумението  с  Народното  събрание  да  бъде  точка 

първа, защото ми се струва важна, ако не възразявате.  Не виждам 

възражения. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред.

Моля колегата Сюлейманов да брои. 

Колеги, има ли против? Няма.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  
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Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румяна  Сидерова  и  Таня 

Цанева); против –   няма. 

От  залата  отсъстват:  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  

Цветомир  Томов, Румен  Цачев,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев. Мария Бойкинова, Ивайло Ивков.

Дневният ред се приема.

Колеги, започваме с точка първа от дневния ред:

1. Доклад относно споразумение с Народното събрание 

за  ползване  на  помещения  от  Централната  избирателна 

комисия.

Колеги, както си спомняте, на база на протоколно решение от 

23.10.2014  г.  одобрихме  изпращане  на  писмо  до  председателя  на 

Народното  събрание  във  връзка  с  удължаване  срока  на 

споразумението  между  Централната  избирателна  комисия  и 

Народното събрание.

След като госпожа Цачева беше избрана на 27 октомври 2014 

г. за председател на Народното събрание, на 28 октомври сутринта 

ние  изпратихме  писмото,  което  беше  одобрено  с  протоколно 

решение, в резултат на което вчера в 16,00 ч. се проведе среща с 

председателя  на  Народното  събрание.  В  срещата  участвах  аз, 

госпожа Златарева, госпожа Солакова и господин Цачев. В резултат 

на  тази  среща  се  удължава  с  една  година  споразумението  между 

Централната  избирателна  комисия  и  Народното  събрание,  като  и 

двете страни изразиха своето разбиране, че трябва да се търси едно 

по-трайно  решение  на  ситуацията  с  ползване  на  помещения  от 

страна на Централната избирателна комисия.

Ето защо и в оперативен порядък от страна на Централната 

избирателна  комисия  изготвихме  допълнително  споразумение  за 

удължаване срока на договора и го представихме на председателя на 

Народното  събрание  днес  преди  началото  на  работния  ден,  като 



6

имаме  ангажимент  от  председателя  на  Народното  събрание  този 

анекс да бъде сключен в рамките на деня.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в 

община Септември.

Докладчик по тази точка е колегата Баханов.

Заповядайте, колега Баханов, да докладвате.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,   на  мой  доклад  е 

разпределено писмо от кмета на община Септември с вх. № НС-14-

15  от  29.10.2014  г.,  като  има  копие  до  областния  управител  на 

областна администрация – Пазарджик. 

Кметът на община Септември моли Централната избирателна 

комисия да разреши отваряне на помещение, намиращо се в сградата 

на  общинска  администрация  –  Септември,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за Народно 

събрание на 5 октомври 2014 г.

Колеги, подготвил съм проект за решение. Той е с № 1335-

НС.  Моля  да  го  погледнете,  намира  се  в  папката  за  днешното 

заседание.  Само  пояснявам,  че  достъпът  е  необходим  с  цел 

преместване  на  изборните  книжа  и  материали  от  едно  в  друго 

помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация – 

Септември, тоест, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

от  произведените  избори за  членове  на  Европейски парламент  от 

Република България.

Само уточнявам, че не са направили искане за отваряне на 

другото  помещение,  където  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да им се разреши отварянето на двете 

помещения,  защото  отварянето  на  едното  е  безсмислено  без 

отварянето на другото.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съответно  в  решението  ще  им  се 

даде  и  това  разрешение.  Без  наше  разрешение  не  могат  да  го 

отварят.  Общото  решение  е  само  за  изборите  и  за  прибиране  на 

книжата, не важи за следващи случаи. Като не им дадем разрешение 

да  отворят  другото  помещение,  за  да  приберат  книжата  и  да  го 

затворят по установения ред, ще влязат в нарушение. Иначе не могат 

да си отварят помещение. Ако отварят сами, ще им констатираме 

административно нарушение и ще им налагаме глоба. 

Няма  защо,  след  като  те  не  са  се  досетили,  но  както  каза 

госпожа  Грозева,  го  има  косвеното  искани  по  същество,  да  си 

напишем ние правилно решението и по този начин те ще знаят и за в 

бъдеще,  че  не  могат  да  го  отварят  когато  им  дойде  на  ум,  а  с 

решение на ЦИК или с разпореждане на съдебен орган, както пише в 

общото решение. Но в това общо решение пише, че когато искат, 

трябва от нас да поискат да им дадем разрешение. Не пише, че могат 

да  си  го  отварят  сами.  Само,  ако  съдебен  орган  им  поиска, 

прокурорът  или  орган  на  дознанието  –  само  тогава  могат  да  го 

отварят без да искат от нас разрешение, но трябва да ни уведомят, че 

са отваряли помещение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  добавяме  в 

относно и второто помещение.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  се  съобразявам  с  предложението. 

Съгласен съм. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  в  основанието  да 

цитираме  и  другото  решение  за  изборите  от  25  май  2014  г.  и 

диспозитивът  да  го  допълним  с  още  едно  „Разрешава  достъп….“ 

само че по помещението с изборните книжа и материали от другия 

вид избори, без да обясняваме вече в същото изречение за какво и 

как и как се осъществява достъпът. 

По този начин да  допълним решението и  да  го приемем в 

този вид.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Настоявам  обаче  в  диспозитива 

задължително да пише за какво се разрешава достъпът. Не може да 

няма за какво се разрешава достъп и по принцип да се разрешава 

отваряне на тези помещения. Те се отварят за конкретни действия, 

които се описват вътре.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ясно е казано защо – за да се извадят и 

приберат  книжата  и  материалите  от  помещението  от  изборите  за 

Европейския  парламент.   Така  че  диспозитивът  ще  бъде 

„Разрешавам отваряне на помещение, в което се съхраняват книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент…“ и 

„Разрешавам отваряне на помещение, в което….

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точно  така.  И  в  двата  абзаца  на 

диспозитива  трябва  да  има  действие  –  какво  ще  стане  в  тези 

помещения.

Това не е литература, това е правен текст и всяко нещо, което 

се разрешава, трябва да е ясно и конкретно описано.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

така  предложения  проект  на  решение  ведно  с  допълненията  в 

мотивната  част  и  в  диспозитива  –  абзац  втори  –  с  разрешаване 

достъп  до  запечатаното  помещение,  в  което  се  съхраняват  и 

изборните книжа и материали за членове на Европейския парламент 

с посочване целта за отваряне.

Моля, гласувайте.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивайло Ивков..Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и  Таня Цанева); против –   няма. 

От  залата  отсъстват:  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  

Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Мария 

Бойкинова.



9

Решението се приема.

Решението има № 1353-НС.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:

3. Доклад относно система за гласуване.

  Заповядайте, колега Грозева, да докладвате.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,   аз  доклада  го 

направих  в  предходното  заседание,  като  на  страницата  от 

предишното заседание има папка, в която, както видяхте, са качени 

всички оферти на четирите фирми, към които ние се обърнахме с 

искане да ни предоставят примерни оферти за доставка на система за 

електронно гласуване.

Надявам се, че всички сте се запознали с офертите. Всички 

оферти са под 20 хиляди лева. Аз не мога точно да ви кажа коя от 

системите  е  най-добрата.  Единственото,  върху  което  мога  да  ви 

обърна  внимание,  че  офертата  на  фирма  „Request“   ми  направи 

впечатление,  че  е  доставила  системи  за  електронно  гласуване  в 

повечето от общинските народни съвети, включително и в София, 

както  и  пултовете  за  гласуване  в  Народното  събрание  са  техни. 

Цената им е 14 588 лв., в която е включено ДДС. 

Аз не съм специалист и, ако комисията прецени, да си наемем 

някой от системните ни администратори, който да изготви някакви 

технически изисквания. 

Иначе друга фирма  - „Крус електроник“ – е дала подробно 

описание  на  системата,  която  предлага.  Аз  и  предходния  път  ви 

прочетох  какви  режими  ни  предлага:  режим  на  регистрация  и 

определяне на кворум, режим за обсъждане на дневния ред, режим 

на  процедурни  изказвания,  режим  на  гласуване.  На  по-следваща 

страница  в  т.  5  описват  и  какви  са  възможностите  на  системата: 

различен  режим  на  системата  по  време  на  заседание,  отразяване 

промени  в  дневния  ред  в  хода  на  заседанията,  архивиране, 

възможност за бързо търсене на документи в архива на системата, 

автоматично се архивира, заявка за изготвяне на справки и отчети.
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Повече от това, което ви докладвах в предходното заседание, 

аз  лично  не  се  наемам  да  кажа,  тъй  като  не  съм  конкретен 

специалист.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тази  точка  е 

включена  в  дневния  ред,  защото,  както  си  спомняте,  ние  се 

разбрахме  да  прегледаме  офертите,  за  да  видим  и  след  това  да 

можем  да  формираме  и  някаква  собствена  позиция  какво  точно 

бихме желали да поръчаме да бъде изготвено, като на базата на него 

бъдат разработени от фирмите конкретни оферти.

Лично  аз  се  запознах  с  така  предложените  ни  оферти  и 

твърдя, че нямам необходимата компетентност дори и да преценя по 

какъв начин изглежда това, което част от фирмите предлагат. Затова 

се обръщам към вас с въпрос. Миналия път бяхме стигнали дотам да 

видим  какво  е  това,  евентуално  да  поканим  тези  фирми  да 

представят  продуктите  си  или  техническо  лице  от  Народното 

събрание  например или  другаде,  да  ни  разясни,  ние  да  направим 

нашата преценка и тогава да изготвим нашето си задание.

Затова казвам моята позиция – аз не можах да разбера, но се 

обръщам към вас, за да попитам и вие имате ли някаква готовност.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  искам  да  обобщя 

нещата.  На  миналото  заседание  категорично  господин  Христов 

обясни,  че  четирите  оферти  са  коренно  различни  по  обхват  на 

дейностите, които ни предлагат. Поради тази причина има и голяма 

разлика в цената. Едни предлагат изготвяне на дневен ред, сложни 

манипулации, други предлагат само гласуване с карти.

Така или иначе, ние решихме – може да не сме го гласували – 

а и моето предложение в момента е да напишем три изречения до 

всичките  тези  четири  фирми:  ЦИК  се  нуждае  от  система  за 

гласуване с електронни карти, която да отчита поименно резултата 

от  гласуването.  И  това  наше  задание  да  се  изпрати  отново  на 

четирите  фирми,  които  да  ни  дадат  вече  оферта  за  тази  малка 

манипулация,  която  искаме,  защото,  доколкото  разбирам,  ние 
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говорихме половин час по този въпрос и господин Христов много 

хубаво обясни. Ние не искаме сложна електронна система, а искаме 

само отчитане на гласуването. Нищо повече. Но, за да получим това 

при  еднакви  параметри,  ние  не  можем  да  оценим  тези  коренно 

различни  оферти.  Едни  дават  огромни  предложения,  други  по-

малки. 

Това решихме ние. Затова аз мисля, че трябва да гласуваме 

тези четири изречения, които да изпратим на четирите фирми. Нищо 

повече. Не можем да искаме да ни обясняват и прочее.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: На нас ни трябва система, която да 

отчита поименното гласуване, не само дали има общо 2/3 от състава, 

но  да  имаме  и  поименното  гласуване.  Иначе  един  пак  трябва  да 

казва кой е „за“ и кой е „против“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  съм  много 

щастлива,  че  вече  формираме  становище.  Лично  аз  не  зная  дали 

искам с карта или с  бутон да гласувам.  Не зная тази карта каква 

работа  ще ми върши или няма да върши. Просто съм технически 

некомпетентна. Имам нужда някой да ми разясни.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  ние, за да получим 

тези оферти, които предоставих на вашето внимание, сме изпратили 

точно такова запитване и то гласи:

„Във  връзка  с  гореизложеното  молим  да  ни  предоставите 

оферта  за  доставка,  инсталиране  и  внедряване  на  система  за 

отчитане на кворума за гласуване и за отчитане на резултатите от 

гласуването за нуждите на Централната избирателна комисия.“

Не виждам защо трябва  да  изпращаме повторно писмо.  Те 

просто  ни  запознават  с  възможностите  на  системите,  които 

предлагат. А ние сме тези, които можем да изберем. Не виждам защо 

повторно трябва да ги питаме.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Желаещи за  изказвания 

бяха колегата Цачев, след това – колегата Матева.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз си мисля и предлагам на база на 

така  получените  оферти,  в  които  има  немалко  информация  като 

цяло,  да  се  направи  една  среща  с  експерти  от  Дирекция 

„Информационни  и  комуникационни  системи“  от  Народното 

събрание,  които  са  изграждали  системата  за  гласуване,  както  и 

сегашната – с пръстови отпечатъци – така и предходната и много 

добре, в детайли знаят какви са възможностите на системата и какво 

се иска да се отчита при едно гласуване. 

Вярно, от наша страна ние трябва да кажем какви са нашите 

искания  съобразно  спецификата  на  нашата  работа.  Да  се  направи 

една среща с така представените оферти с експерт, за да ни обясни 

той  в  детайли  какви  са  възможностите,  защото  те  познават  и 

фирмите,  които  предлагат  тези  оферти,  да  кажат  какви  са  и 

възможностите  на  фирмите.  Не  забравяйте,  че  в  една  система  за 

гласуване  освен  чисто  техническото  монтиране  след  това  има  и 

гаранционен срок, и поддръжка. И това не е един лаптоп, който, като 

се счупи, след това да отидеш и да вземеш друг и да го подмениш. 

Всички тези детайли трябва да бъдат обсъдени и да бъдат възложени 

в техническото задание, когато се направи съответното възлагане за 

системата, включително и извънгаранционната поддръжка, тъй като 

има фирми, които не желаят и не биха се ангажирали да извършват 

такова  поддържане.  Тогава  до  голяма  степен  се  обезсмисля 

изразходването на тези средства.

Та моето предложение на този етап е среща. Те ще ни изяснят 

на  база  тези  оферти какви  са  възможностите  на  системата,  а  ние 

трябва да кажем, както каза и госпожа Сидерова, какви са нашите 

желания. Как искаме – с карта, с бутон, поименно да се отчита колко 

са били „за“, колко „против“, тоест, тези общи детайли. Уверявам 

ви, освен тях има и други неща, които в момента не се сещаме, но 

колегите ще ни кажат.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз не знам кога сме изпратили 

запитването  и  кой  го  е  формулирал  и  кога  е  взето  решението  за 

формулиране на текста на запитването, което колегата Грозева току-

що съобщи. Ще помоля обаче да се качи във вътрешната мрежа, за 

да можем да се запознаем с него. Смятам, че е хубаво да го има като 

документ, изходящ от ЦИК в крайна  сметка, за да могат всички да 

се запознаят със съдържанието му.

Не  смятам,  че  е  лошо  нито  предложението  на  госпожа 

Златарева,  нито  предложението  на  колегата  Цачев.  Подкрепям  и 

двете,  като  смятам,  че  те  се  допълват.  Така  или  иначе,  ние  сме 

направили очевидно проучване и сме изпратили запитване до четири 

фирми. Нищо не пречи да го конкретизираме, като смятам, че освен 

това, което предложи колегата Златарева, трябва да допълним броя 

пултове, които трябва да имаме, начина на гласуване, тъй като ние, 

за  разлика  от  Народното  събрание,  гласуваме  само  със  „за“  и 

„против“, и малко по-голяма конкретика, включително и това, което 

колегата Цачев предложи за поддържане – освен гаранционното и 

извънгаранционно  обслужване  и  т.н.  Всяка  от  фирмите  ще  даде 

такава информация.

Разбира  се,  не  пречи  успоредно  с  това  да  се  срещнем и  с 

представителите от Народното събрание.

Госпожо Грозева, може ли, ако обичате, когато аз говоря, да 

не ме апострофирате извън микрофон. Много моля да проявяваме 

колегиалност.

Така  че  подкрепям  и  предложението  на  колегата  Цачев  – 

успоредно  със  запитването,  което  ще направим,  да  се  срещнем  с 

представители  от  Дирекция  „Информационни  и  комуникационни 

системи“  на  Народното  събрание,  за  да  видим  те  какво  ще  ни 

пояснят.  Но  едното  не  пречи  на  другото,  за  да  съберем  повече 

информация и да можем да вземем вярно решение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Само  мога  ли  да  си  позволя  една  реплика?  На  мен  ми  се 

струва,  че  последователността  трябва  да  е  различна.  Нека  се 

срещнем  с  третата  страна  –  служители  от  Дирекция 

„Информационни и комуникационни системи“, за да можем по-ясно 

да разберем текстовете, които са ни представили фирмите, и за да 

можем ние по-ясно да формулираме към тях нашето допълнително 

запитване,  което  очевидно  ще  трябва  да  съдържа  техническа 

терминология,  която преди това трябва да  ни бъде разяснена  или 

поне на част от нас.

Нека първо да направим тази среща, след това да поясним и 

да изпратим конкретните изисквания за допълнителна информация.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Фирмите трябва да се съобразят и с 

това  как  ние  работим.  Тук  едната  фирма  предлага  как  бързо  ще 

формираме решение,  ще намираме и  т.н.  Това очевидно е съвсем 

различно от целта – само за гласуването.

Без да дадем задание, ние не можем да получим адекватна 

оферта според мен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпиха  две 

предложения.

Подлагам  на  гласуване  предложението  за  провеждане  на 

среща  със  служители  от  Дирекция  „Информационни  и 

комуникационни  системи“  към  Народното  събрание  с  цел  да 

получим  допълнителни  разяснения  по  получените  оферти  и 

евентуално последващо подпомагане  във  връзка  със  оформяне  на 

нашето задание в техническата му част.

Моля, гласувайте това предложение.

Колеги, очевидно не стана ясно какво подложих на гласуване, 

прекратявам гласуването. Повтарям какво подлагам на гласуване.

Подлагам  на  гласуване  предложението  да  проведем  среща 

със  служители  в  Дирекция  „Информационни  и  комуникационни 
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системи“  на  Народното  събрание,  които  да  ни  дадат  по-голямо 

разяснение във връзка с така получените оферти.

Моля, гласувайте.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев и  Таня 

Цанева); против –   2 (Румяна Сидерова, Маргарита Златарева). 

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев. Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги, в най-кратки срокове ще организираме тази среща.

Колега  Сидерова,  Вашето  предложение  беше  да  запитаме 

"Информационно обслужване" АД  дали разполага с такава система 

и, ако има, да ни изпрати оферта.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Камелия  

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

Ивков.  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев. Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  –  точка 

четвърта – от дневния ред:

 4. Доклад относно съдържание на бюлетина.

Колеги, това е точка от миналото заседание. Надявам се, че 

вече  сте  се  запознали.  Моля  за  вашите  евентуално  коментари, 

бележки, предложения за изменение и допълнение.

Заповядайте, колега Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,   в  последното  заседание 

преди днешното е качен един файл с бюлетина, който е в обобщен 

вид. Но в него липсва първата, заглавната част, която е качена днес и 

се казва „Национално ниво – избори за народни представители“. Тя е 

200  и  няколко  страници,  която  фактически  ще бъде  първата  част 

след увода, който се изготвя от нас и който де факто представлява 

съществената част от бюлетина, тъй като всичко останало, което е в 

Раздел ІІ, е просто едно представяне на протоколите в числов вид. 

Докато тук,  в тази част,  която е  в „Национално ниво – избори за 

народни  представители“,  е  представена  самата  методика  –  как  се 

разпределят мандатите. Това ние го имаме качено в нашия сайт, но 

тук е във вид, в който ще бъде в бюлетина.

Аз имах възможност една седмица преди всички останали да 

се запозная и да нанеса корекции и то доста корекции по отношение 

на текстовете част, най-вече, тъй като се използваха макети, които 

не съответстваха на сегашния Изборен кодекс.

Имам предвид примерно наименованието на районите. Тук се 

пишеше примерно „1.Благоевград“, направихме го както е в Указа 

на  президента   -  „Първи  изборен  район  –  Благоевградски“.  Тези 

неща, макар и дребни да изглеждат, са на много места и трябва да 

съответстват. Така че тези неща са оправени в това, което виждате. 

Освен  това  имаше  и  някои  неточности  в  цифровата  част  по 

отношение на изчисляване на проценти, тъй като не бяха правилно 

изчислени. 

Това са неща,  които сме ги  уточнили.  Така  че  в този вид, 

това, което виждате днес специално в „Национално ниво – избори за 

народни  представители“  има  някои  съвсем  дребни  граматически 

грешки. На едно място, например на стр. 217 пише „Изборни район“, 

като е изпусната една буква „и“ накрая на „район“. Но това вече са 

съвсем несъществени неща, които, доколкото мога, ще се постарая 

да  оправя и  тях.  Но засега  това,  което виждате  по отношение  на 

таблиците, е вече във вида, в който би трябвало да бъде в бюлетина. 
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Имаше  и  редица  други  грешки  –  граматически,  технически  – 

разместени букви и т.н. – всичко това е оправено. 

Така  че  аз  лично  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да приеме този макет, който ни се предлага, да го утвърдим, 

за да можем да уведомим "Информационно обслужване" АД , че в 

този  вид  вече  като  окончателен  вид  го  приемаме.  Остава  само 

фактически  уводната  част,  за  която  предполагам,  че  госпожа 

Алексиева  ще  ни  информира  докъде  сме  стигнали  и  кога  ще 

приключим,  за  да  можем  да  я  предоставим  и  нея.  Разбрах,  че 

повечето от колегите са си дали материалите.

Тук  възникнаха  някои  въпроси  по  отношение  на  това,  че 

госпожа Нейкова ми каза, че част от нейната таблица се дублира с 

този  материал,  който  е  тук.  Но  аз  смятам,  че  това  не  е  точно 

дублиране, защото това, че се казва кои партии, да речем, по жребий 

са се паднали, няма пълно съответствие.  Така че не става дума за 

дублиране. Уводната част си е уводна част. А това е просто макета, 

който  е  възприет  от  десетина  години  насам  по  отношение  на 

отпечатване на бюлетините.

Така че мисля, че няма да има проблеми. Добре е написано 

това, което предлага госпожа Нейкова.

Може  би  единственото,  което  трябва  да  съобразим,  е  да 

видим съкращенията на партиите дали съответстват. Трябва поне да 

бъдат еднакви. Само това е, което трябва да видим допълнително. 

Ще го направим. Това е дребна работа. Ще го проверим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в табличката, която гледам, между 

първа  и  втора  страница,  с  наименованията  на  партиите  и 

коалициите, Раздел І – това го казвам по принцип – виждам, че в 

табличката  са дадени наименования на партии и коалиции според 

жребия, първо, изписването е според жребия, а после абривиатурата, 

където отгоре пише „инициали“, е дадено – на места може би ние 
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така  сме  го  решили,  не  знам  дали  всички  имат  посочени 

абривиатури, но сме ползвали изписването в бюлетините, защото на 

едни пише „КП“, на други пише „ПП“, на трети пък нищо не пише.

И тъй като това е бюлетин, който остава за след години, дали 

не е редно, ако ги изписваме, да ползваме наименованието, от една 

страна, спрямо регистрацията им като партия и коалиция, първо, и 

второ, по този начин ще може да стане ясно кои от тях са партии, 

кои са коалиции. Ако едно лице ги чете след години, то ще види 

„Нова сила“. Но това „Нова сила“ – специално пред него – например 

не пише нищо. 

Да въведем една яснота за в бъдеще. Иначе на нас ни е ясно. 

Но и самите ние след време ще забравим кои какви бяха.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по повод предложението на 

колегата  Цачев  искам  да  кажа,  че  в  уводната  част,  която  аз  съм 

подготвила и предоставила на госпожа Алексиева, има точно такава 

колона – име на партията, коалицията с решението за регистрацията 

й в ЦИК и пред всяко наименование стои „ПП“ или „КП“. Така че 

тази информация, ако се възприеме от ЦИК, ще я има в уводната 

част на бюлетина, ако ЦИК възприеме този начин на изготвяне на 

увода, специално в частта с регистрациите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов, да допълните.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз точно това имах предвид, 

като  казах,  че  няма  дублиране  на  частта,  която  е  написана  от 

госпожа Нейкова, с тази част, тъй като няма пълно съвпадение.

Друго. Тук, в тази таблица, която цитира господин Цачев, е 

залегнало точно това, което беше по овреме на тегленето на жребия. 

Когато теглихме жребия, на бюлетините пише това - „Нова сила“ – 

не пишеше нито „ПП“, нито „КП“, нито нищо. Това е точно, както е 

по нашето решение и затова тук се цитира, че е изтеглен номер еди-
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кой си. Например „Движение 21“ – така пишеше на бюлетината. Ако 

бяхме  записали  на  бюлетината  нещо  друго,  щяхме  така  да  го 

напишем. Ако не се лъжа, точно в този вид е самата бюлетина за 

гласуване  –  с  тези  наименования.  Така,  както  е  отпечатана 

бюлетината в печатницата, така излиза и тук.

А  това,  което  госпожа  Нейкова  каза,  именно  тя  в  частта, 

която е разработила, дава пълното наименование и оттам се вижда 

какво е.  Тъй като уводът е  преди всичко останало,  тоест,  именно 

заглавната  част  на  бюлетина,  оттам ще бъде  ясно  и  няма  да  има 

разминаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  в  таблица  4  „Общи 

данни  за  и  извън  страната“  може  би  е  ползвана  матрицата  на 

хипотези, в които е имало готови избирателни списъци в чужбина, 

защото тук вече не е много точно, когато говорим в т. 1 „Брой на 

избирателите според избирателни списъци при предаването им на 

СИК“, а ние в чужбина не предаваме избирателни списъци. Там са 

сумирани всички. 

Освен  това  има  „Брой  на  избиратели,  вписани  в 

допълнителните страници“.  Тук,  понеже излиза  едно число,  доста 

голямо – 213 000 – смятам,  да  се напише „Брой на избирателите, 

вписани в допълнителните страници в страната“ и след това отдолу 

„Брой  на  избиратели  в  списъците  извън  страната“,  за  да  не  се 

получава  това  объркване,  защото в  т.  1  ние  очевидно използваме 

стара матрица: „избиратели според предадени избирателни списъци 

на СИК“, а ние в чужбина не предаваме избирателни списъци.

Тук при дописването се получава едно число, което, от една 

страна, има предвид тези, които наистина са дописани в страната, и 

тези, които за първи път и единствено се вписват извън страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Заповядайте, колега Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  пише:  „Брой  в  страната  – 

12 000…“ Това е обобщено. Не може да не съществува тази данна, 

защото  в  11 700  комисии  я  има  тази  данна,  само  в  430  или  428 

комисия я няма тази данна. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  В  т.  1  трябва  нещо  да  се 

промени. Това, че се предават избирателни списъци на СИК извън 

страната, не е вярно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  искам  да  направя  едно 

пояснение, защото се оказва, че може би и на членовете на ЦИК не е 

ясно какво е. Когато се каже „данни за страната“, означава сумарно в 

България и в чужбина. А, когато се каже „в страната“, означава само 

от България.

Горе съм съгласен да се измени. Става въпрос, че в края на 

краищата  изборите  са  едни.  Няма  отделно  избори  в  чужбина, 

отделно избори в България. Тъй като това са обобщени данни, затова 

са 12 177 секции – 11 700 плюс 400 и нещо – това е сумарно.

РЕПЛИКА: Уточнете го.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не „уточнете“,  а да уточним какви 

са, защото не са някои други, които го уточняват,  а ние сме тези, 

които го уточняваме.

Горе съм сбъркал. Трябва да бъде „Общи данни в страната и 

извън страната“, не „за страната“.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Избирателни  списъци  в 

чужбина няма.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Защо да няма? Вие познавате само 

едната страна.  Познавате само протоколите извън страната.  Извън 

страната, в чужбина тази точка е нула. Като събереш едно число с 

нула,  прави  същото  число.  Това,  че  нямало  било  списъци,  защо 

трябва да го кажем в т. 1?

Този бюлетин не е, за да се обяснява на вас, а да обясни на 

хората, които ще го ползват. Вие би трябвало да знаете това нещо.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  спор  можем  да  го  избегнем, 

като в скобичката на т. 1 се запише „Сумата от числата по т. 1 от 

протоколите на СИК в страната“. Има място, няма с нищо да натежи 

и така ще стане ясно.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Напълно  съм  съгласен  с  Вас, 

госпожо Сидерова. Само че някой друг, който ще чете бюлетина, ще 

каже:  добре,  защо  са  обобщени  данни,  пък  само  от  страната  сте 

взели данните. Как да обясняваш? Човек би трябвало да знае, че в 

чужбина няма такива списъци. Тоест, тук се събира с цифра нула. 

Като събереш нещо с цифра нула, получаваш същата цифра.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че 

текстът в бюлетина е на база на утвърдена практика за изписване на 

тези  текстове  в  предходни  бюлетини.  Така  че  онези,  които  са 

ползватели на бюлетина, ще имат вече предварителната подготовка 

във  връзка  с  начина,  по  който  се  изписва  съдържанието  и  какво 

означава този начин.

Колеги, моля, гласувайте да одобрим така представената ни 

част  от  бюлетина  от  нашия  изпълнител  –  "Информационно 

обслужване" АД.

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

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Камелия Нейкова, Емануил  

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

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

Сидерова, и  Таня Цанева); против –   няма.

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев.  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги, получих от всички ви необходимата информация за 

увода. В момента го структурирам и попълвам различните рубрики. 

Имаме  още  време.  И  миналия  път  един  месец  по-късно 
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предоставихме информация и "Информационно обслужване" АД  се 

справи  в  срок.  И  този  път  ще  го  направим  горе-долу  в  същите 

графици, като момента,  в който е готов проекта,  веднага ще бъде 

качен във вътрешната мрежа,  за  да можете да го прегледате  и да 

направите своите предложения и забележки.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка пета – 

от дневния ред:

5. Доклади по медийни пакети.

Докладчик е колегата Цанева. Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви поредните 

три искани и приемо-предавателни протоколи, както и съответните 

доказателствени  материали  за  излъчване  на  седем  медии,  както 

следва.

С входящ номер към Договор № НС-20-519 от06.10.2014 г. 

между  ПП  „Нова  България“  и  Радио  компания  „Си  джей“  на 

стойност 2 609,72 лв.;

Следващият  приемо-предавателен  протокол  за  одобрение  и 

заплащане е с вх. Номер към Договор № НС-20-521 от 06.10.2014 г. е 

между Социалдемократическа партия СДП и Радио компания „Си 

джей“ на стойност 2 368,99 лв. Сумите са с ДДС.

Следващото одобрение за заплащане е с входящ номер към 

Договор № НС-20-520 от 06.10.2014 г.  между ПП НДСВ и Радио 

компания „Си джей“ на стойност 2 306,70 лв.

С входящ номер към Договор № НС-20-364 от 23.09.2014 г. 

между ПП „Обединена България“ и Радио компания „Си джей“ на 

стойност 3 506,26 лв.

Сигурно ви прави впечатление, че всички са със „Си джей“, 

но просто те пристигнаха и затова така ви ги предлагам за одобрение 

и за заплащане.

С входящ номер към Договор № НС-20-365 от 23.09.2014 г. 

между  ПП „Зелените“  и  Радио  компания  „Си  джей“  на  стойност 

4 184,23 лв.
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Приемо-предавателен протокол към Договор с вх. № НС.20-

547 от15.10.2014 г. между „Нова Броудкастинг груп“ АД и ПП „Нова 

България“ на стойност 7 548 лв.

Последното предложение и приемо-предавателен протокол за 

изплащане  е  с  вх.  № НС-20-546  от  15.10.2014  г.  отново  с  „Нова 

Броудкастинг груп“ АД и ПП „Република БГ“ на стойност 19 533 лв. 

с ДДС.

 Предлагам да одобрим плащането по тези договори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направените предложения.

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

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Камелия Нейкова, Емануил  

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

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

Сидерова, и  Таня Цанева); против –   няма.

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев.  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме със следващата –  точка шеста – от 

дневния ред:

6.  Одобряване  на  сертификат  за  излъчване  на 

информационни клипове на ЦИК.

Заповядайте, колега Нейкова, да докладвате.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с № НС-20-234 от 27.10.2014 

г. е получено писмо от „Нова Броудкастинг груп“ АД, с което ни 

представят  сертификат за  излъчване на клиповете на Централната 

избирателна комисия по Нова телевизия в изпълнение на договор от 

09.09.2014  г.  между  Централната  избирателна  комисия  и  „Нова 



24

Броудкастинг  груп“  във  връзка  с  информационно-разяснителната 

кампания на ЦИК.

Към документите са приложени и два броя фактури относно 

стойността на договора. Представянето на сертификата е условие за 

изплащане  на  договорираната  сума  за  изпълнение  на  договора. 

Извършена  е  справка  в  счетоводството  и  проверка  от  госпожа 

Пеовска, която потвърди, че сертификатът отговаря на клаузите на 

договора и ви предлагам да приемем така представения сертификат, 

към  който  има  и  приемо-предавателен  протокол  с  реквизит  за 

възложител да се подпише госпожа Алексиева като председател на 

Централната  избирателна  комисия,  за  да  може  да  се  изплати 

възнаграждението по договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Камелия Нейкова, Емануил  

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

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

Сидерова, и  Таня Цанева); против –   няма.

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев.  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка седма – 

от дневния ред:

7. Доклад по писмо от ГД  „ГРАО“ относно извършена 

проверка  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  при 

частичните избори на 12.10.2014 г.

Заповядайте, колега Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,   получили  сме 

писмо с вх. № НС-04-03-54 от 29.10.2014 г. от ГД  „ГРАО“ относно 

извършената  проверка  за  двойно  гласуване  в  частичните  избори, 

които се произведоха на 12.10.2014 г. 

Съгласно писмото е извършена проверка относно изборите, 

които  са  произведени  в  кметство  Джулюница,  община  Лясковец, 

кметство  Партизанин,  община Братя  Даскалови,  кметство  Полена, 

община  Симитли,  кметство  Вардун,  община  Търговище,  кметство 

Руец,  община  Търговище,  кметство  Победа,  община  Долна 

Митрополия,  кметство  Стефаново,  община  Радомир,  кметство 

Гагово,  община  Попово,  кметство  Ракево,  община  Криводол, 

кметство Горно Кирково, община Кирково и община Копривщица, 

Софийска област.

За кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, 

не е извършена проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния  кодекс,  тъй  като  в  Общинската  избирателна  комисия 

Кайнарджа  с  писмо  с  изх.  №  85  от  15.10.2014  г.  са  уведомили 

Териториалната служба ГД „ГРАО“ – Силистра, че в избирателните 

списъци, Част І от произведените на 12.10.2014 г. частични избори 

за кмет на кметство Средище, няма дописани лица, поради което не 

е извършена проверка само за това кметство.

След  извършената проверка резултатите са следните:

- Лица, гласували повече от един път – не са установени;

- Дописани лица без избирателни права – 6 лица;

- Без адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес 

на територията на съответната община или кметство към дата шест 

месеца преди датата  на  произвеждане на  изборите,  а  именно към 

дата 11.04.2014 г.  включително, са изброени 6 лица,  5 от които и 

постоянният, и настоящият адрес са с дата, по-късна от 11.04.2014 г.

Няма да ви чета имената, има ги в писмото и всеки ще може 

да се запознае, тъй като писмото е качено в мрежата.

Едно  от  лицата,  което  е  от  територията  на  кметство 

Джулюница, община Лясковец, има постоянен адрес в Джулюница, 
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който  отговаря  на  изискването  преди  11.04.2014  г.,  но  само 

настоящият му адрес не отговаря, тъй като се намира на територията 

на Гърция. ГД  „ГРАО“ са преценили, че като не са и двата адреса на 

територията на Република България преди 11.04.2014 г., лицето няма 

права.

Аз считам обаче, че това последно лице има право да гласува, 

след като постоянният му адрес е от повече от шест месеца, тъй като 

текстът на чл. 397 от Изборния кодекс,  който определя активното 

избирателно право, казва, че трябва да има адрес на територията на 

това населено място шест месеца преди изборите.

Той си има постоянния адрес. Това, че настоящият му адрес, 

който  си  е  в  рамките  на  Европейския  съюз  и  с  това  си  запазва 

правата  да  участва  в местни избори,  не  е  на  територията  на  това 

място повече от шест месеца преди датата на избора, не го лишава 

от право да гласува.

Според мен прекомерно са приложили нормата на закона. 

Дълго  обяснявам,  ще  ви  кажа  защо.  Защото  предлагам  да 

изпратим писмо до съответните районни прокуратури, а  това е за 

едно  лице  Районна  прокуратура  –  Горна  Оряховица,  тъй  като 

община Лясковец е към Горна Оряховица, а за другите четири лица 

– към Районна прокуратура – Търговище, тъй като касаят с. Вардун, 

община  Търговище.  Само  за  тях  да  изпратим  писма,  без  за 

последното лице, което според мен не е извършило нарушение или 

няма  данни  за  извършено  престъпление  по  реда  на  чл.  167  от 

Изборния кодекс – не е гласувало, без да има избирателни права.

При произведения втори тур на частичните избори за кметове 

на  кметства  на 19.10.2014 г.  също няма лица,  които са  гласували 

повече от един път. Дописани без избирателни права са 2 лица, без 

адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията 

на с. Вардун, община Търговище.

Няма други нарушения.
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Предлагам  само  за  тях  да  изпратим  писмото  до  същата 

Районна прокуратура.  Тези две лица са гласували и първия път – 

тоест, и при първия, и при втория тур на изборите.

Приложени са ни и извадките и от протоколите така, както 

изисква нашето решение.

Но според мен превратно се тълкува текста от закона. Щом 

като имаш двата адреса на територията на Република България или 

единият от тях – на територия на държава-членка на Европейския 

съюз – настоящ адрес,  достатъчно е само постоянният ти адрес да е 

с дата повече от шест месеца и ти имаш избирателните права.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги,  откривам  разискванията.  Има  ли  желаещи  да 

участват в разискванията? Не виждам.

Приемаме доклада Ви, колега Сидерова,.

Моля, гласувайте направеното предложение.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Камелия  

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

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

Сидерова и  Таня Цанева); против –   няма. 

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Йорданка  Ганчева,  Владимир  Пенев.  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка осма – 

от дневния ред:

8.  Искане  от  ОИК  –  Видин,  за  изплащане  на 

възнаграждение. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги,  с вх. № НС-15-260 от 28.10.2014 г. е постъпило 
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искане от Общинска избирателна комисия – Видин, за изплащане на 

възнаграждение за проведено заседание на 16.10.2014 г.

Заседанието  е  проведено  във  връзка  с  искане  на  Агенция 

„Пътна инфраструктура“ – Областно управление Видин, да им бъде 

предоставен заверен препис от Решение № 395 от 31.10.2011 г. на 

ОИК-Видин,  за  избора  на  кмет  на  община  Видин  във  връзка  с 

подготовката и провеждането на рали „Спринг – 2014 г.“.

Заседанието е проведено на 16 октомври, както ви докладвах. 

Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 13 

члена. Предлагам ви да одобрим изплащането на възнаграждението 

на  изброените  току-що  членове  за  проведеното  на  16.10.2014  г. 

заседание на ОИК-Видин.

Възнаграждението да се изплати от държавния бюджет.

Основанието е наше Решение № 1486-МИ от 10.11-2011 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Камелия  

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

Ивков.  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Мария Мусорлиева,  Владимир Пенев. Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка девета – 

от дневния ред:

9.  Доклад по жалба.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  получена  е  по 

електронната поща жалба от Виолета Атанасова Христова. Госпожа 
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Матева ще каже дали за тези жалби, които са постъпили по е-mail, 

трябва да изчакаме получаването на жалбата и на хартиен носител с 

подпис  или  не.  Това  на  мен  не  ми  е  ясно,  но  аз  докладвам  по 

същество.

В тази жалба се излагат съображения, че във Франкфурт, във 

въпросната  секция  по  време  на  изборите  на  05.10.2014  г. 

председателят на СИК, тоест,  госпожа Шнайдер, е изискала да се 

написва настоящият адрес в Германия на български език,  а  не на 

немски език, и с това затруднявала процеса на гласуване.

Подобна  жалба  имахме  от  същата  секция,  мисля,  че  това 

беше преди три-четири заседания. Разликата беше, че там човекът 

беше  върнат,  че  не  трябвало  да  гласува,  защото  трябвало  да  си 

донесе анмелдунга, тоест, доказателство за настоящ адрес. Тук не се 

пише това,  а само се казва,  че изисква настоящият адрес да бъде 

написан на български език, а не на немски.

Има два варианта, които аз предлагам. Единият вариант е да 

се има предвид в бъдещето принципно решение или в методическите 

указания изрично да кажем, че декларацията се пише на български, 

но адресът в чужбина може да е написан на друг език.

Вторият  вариант  е  да  напишем  писмо  до  тази  госпожа  – 

Виолета  Христова  –  и  да  кажем,  че  декларацията  трябва  да  се 

напише на български език, а за адреса не знам какво трябва да кажем 

– дали може на немски да се напише настоящият адрес,  и ние не 

знаем.

Третият вариант е, както процедирахме предишния път – да 

изпратим на прокуратурата тази жалба.

Преди това попитах госпожа Матева дали, когато жалбата е 

получена по е-mail, трябва да изчакаме оригинала с подписа. Моят 

въпрос е  към отговорника по жалбите в Централната избирателна 

комисия – госпожа Матева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Заповядайте, колега Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожа Шнайдер много емоции ни 

създава, но декларациите трябва да са написани на български език. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: А адресът как ще го преведеш?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Адресът – на немски, на английски 

или какъв ще да е език. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  За  това  става  дума,  че  тя  е 

настоявала адресът да се напише на български език.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Адресът  няма  как  да  бъде  на  друг 

език. Той не е в България.

Щом  човекът  живее  и  работи  в  друга  държава,  ако  не 

пребивава постоянно, ще напише „не пребивавам“ или „на екскурзия 

съм“. 

Според мен поначало не само, защото жалбата е получена по 

електронната поща, а защото е пусната и на дата 29.10.2014 г., по 

същество  това  не  е  една  жалба,  а  е  един  сигнал  с  оглед  бъдеща 

законодателна уредба. Аз тук не виждам жалба. Няма и искане, няма 

правно искане. Има изказани едни съображения.

Моите  съображения  са  малко  по-различни  от  тези  на 

господин Христов само в една част. Декларацията цялата трябва да е 

написана на български език, с изключение на адреса на пребиваване 

в чуждата държава. 

Действително това на нас ни дава  пък повод да съобразим 

дали лицето има адрес на пребиваване в чуждата държава, защото 

има  случаи  на  български  граждани,  които  са  на  екскурзия  и 

преминавайки  през  една  държава  или  са  временно  на  работа  и 

човекът не може да напише адрес в хотела, но не се касае за тези 

граждани, които отиват да работят три месеца сезонна работа, за да 

могат след това да получават обезпечение за безработица от другата 

държава. Те трябва да си посочат адреса на пребиваване. Става дума 

за единични случаи. Но адрес в чужбина трябва да е на езика на 

държавата,  в  която  пребивава  човекът.  Той  не  може  да  е  на 

български  език,  защото  няма  да  има  никакъв  ефект.  По-добре 

изобщо да не пише нищо. Защото, като си напише разкривено на 
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български език нещо, което не съответства на адреса в съответната 

държава,  ти  не  можеш  да  го  потърсиш  на  адрес,  написан  на 

български език нито в Германия, нито в Англия, нито в Япония още 

повече. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 

предложение тази жалба с характер на сигнал да бъде оставена за 

сведение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  също  и  да  бъде  предадена  на 

групата  за  анализи,  която  ще  прави  предложения  по  Изборния 

кодекс. Да не бъде оставена само за сведение ей така.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова, за допълнението и прецизирането на предложението.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Камелия  

Нейкова,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Йорданка  Ганчева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румяна  Сидерова  и  Таня 

Цанева); против –    1 (Ерхан Чаушев).

От  залата  отсъстват:  Александър  Андреев,  Иванка  Грозева,  

Цветомир  Томов, Румен  Цачев,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев. Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка десета – 

от дневния ред:

10. Доклади по писма.

Заповядайте, колега Матева, да докладвате.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качено 

писмо  с  вх.  №  НС-04-02-57.  Това  е  писмо  от  директор  на 

Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Бургас, с което 

ни  се  изисква  информация какви сигнали  са  постъпили в  ЦИК и 

какви мерки са предприети за предизборна агитация на турски език 
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от Хюсеин Хафъзов по време на мероприятие, проведено в читалище 

„Васил Левски“ в  гр. Айтос на 23.09.2014 г.

Аз направих проверка и всъщност в Централната избирателна 

комисия  се  съдържат  данни  и  информация  –  административна 

преписка по решение, което е взела ЦИК - № 1332-НС. С него обаче 

е отменено Решение № 258-НС на Районна  избирателна комисия – 

Бургас, и е върната преписката за ново разглеждане.

По така върнатата преписка Районната  избирателна комисия 

е  взела  Решение № 311-НС от 15.10.2014 г.,  в  което се съдържат 

данни за допълнителна информация,  на база на която те са взели 

това решение.

Ако си спомняте, колеги, преди два дни ви докладвах писмо 

от председателя на Районната  избирателна комисия, във връзка с 

което взехме протоколно решение да бъде изпратена в ЦИК цялата 

административна  преписка  по  Решение  №  311-НС  на  Районна 

избирателна комисия – Бургас.

Така  че  ви  предлагам  да  изчакаме  да  ни  бъде  изпратена 

преписката  от  областния  управител,  предполагам,  въпреки  че 

писмото сме го  изпратили до РИК-Бургас.  В момента не мога  да 

открия, търсят ми справка дали е изпратено на областния управител 

и кога. На председателя на РИК – Бургас, е изпратено на 28.10.2014 

г.  в  18,00  ч.  Предлагам  да  изчакаме  да  пристигне  цялата 

административна  преписка  и  тогава  да  решим  какъв  отговор  да 

изпратим  на  Териториалната  дирекция  „Национална  сигурност“  – 

Бургас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков. Йорданка  
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Ганчева, Росица Матева,  Румяна Сидерова и  Таня Цанева); против 

–  1 (Метин Сюлейманов).

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Цветомир Томов, 

Румен Цачев, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир  

Пенев. Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колегата  Сидерова  е  следващият  докладчик.  След  това  е 

колегата Цачев.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, постъпило е искане с вх. № 

НС-10-163 от 28.10.2014 г.  от председателя на ПП БЗНС Николай 

Ненчев, с което ни моли да му издадем удостоверение, че БЗНС е 

парламентарно представена партия в 43 Народно събрание.

Аз съм подготвила писмо със следното съдържание, което е 

качено във вътрешната мрежа в папката за днешното заседание под 

№ 2336:

„Във връзка с Ваше писмо с вх. № НС-10-163 от 28.10.2014 г. 

Централната избирателна комисия удостоверява,  че ПП Български 

земеделски  народен  съюз  участва  в  състава  на  коалиция 

„Реформаторски  блок“,  регистрирана  за  участие  в  изборите  за 

народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 745-НС 

от 20.08.2014 г.

На произведените избори Коалиция „Реформаторски блок“ е 

получила  291 806  гласа,  което  представлява  8,9  процента  от 

подадените действителни гласове. В 43 Народно събрание Коалиция 

„Реформаторски блок“ има 23 мандата.“

Ние  можем  да  удостоверим  само  данните,  с  които 

разполагаме,  а  не  да  даваме  квалификация.  Но  оттук  следва 

логичният извод,  че те са парламентарно представена партия,  тъй 

като участват в коалиция. Партиите, които участват в коалиция, са 

парламентарно представени партии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Госпожо Сидерова,  във 

втория абзац да се напише „съгласно Решение № 1300…“
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Колеги,  моля,  гласувайте  така  подготвеното  и допълнено в 

зала писмо.

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейманов  Росица  Матева,   Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и 

Таня Цанева); против –   няма.

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Камелия Нейкова,  

Цветомир  Томов, Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев. Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, по телефона получих молба, 

сигнал  –  както  и  да  го  наречем –  от  една  гражданка,  която  го  е 

нарекла молба, но по същество е един сигнал за нарушение от страна 

на кмета на община Хасково. Това е било на 30.09.2014 г.

Докладвана  е  за  сведение  от  колегата  Андреев,  тъй  като 

изнесените  данни  не  са  от  компетентността  на  Централната 

избирателна комисия.  Тогава обаче не  сме забелязали,  това дълго 

писмо беше качено и във вътрешната мрежа, че в края на тази своя 

молба тя е предложила, ако не се произнесем ние, да я изпратим на 

Главна прокуратура.

Молбата  на  жената  беше  ние  да  я  изпратим  така,  както 

изисква и законовата уредба в България – да я изпратим на Главна 

прокуратура.

Аз ви предлагам да изпратим молбата без наш коментар. Тук 

ми  подсказва  колегата  Златарева,  че  трябва  да  се  изпрати  до 

Върховна касационна прокуратура, за което много благодаря. Така 

че  да  изпратим  молбата  на  Върховна  касационна  прокуратура  по 

компетентност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

Ганчева, Метин Сюлейманов Росица Матева,  Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и  Таня Цанева); против –   няма.

От залата отсъстват:  Александър Андреев, Камелия Нейкова,  

Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Мария 

Бойкинова.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Цачев, за доклад.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Софийски районен съд 

по наказателно от частен характер дело № 3803 от 2014 г., с което се 

изисква от нас да се представи справка кога са обявени депутатите, 

които са спечелили места в Европейския парламент на проведените 

избори на 25 май 2014 г., от една страна, и второ, дали между тях 

към  настоящия  момент  фигурира  името  на  Николай  Тихомиров 

Бареков.

В тази връзка във вътрешната мрежа е качен проект на писмо 

под № 2338, с което Централната избирателна комисия, приложено 

изпраща  копие  от  Решение  №  562-ЕП  от  28.05.2014  г.  относно 

обявяване  на  окончателните  резултати  и  избраните  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България  с  пояснение  за 

Николай  Тихомиров  Бареков,  че  е  избран  и  в  коя  листа,  на  коя 

страница от приложението към решението. Прави се уточнение по 

чл.  391  от  Изборния  кодекс  относно  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията на избраните членове и също така информация,  че 

към  настоящия  момент  в  ЦИК  няма  постъпила  информация  за 

предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  Николай  Тихомиров 

Бареков  като  член  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.  Приложено е  копие от  Решението  с  приложението към 

него.
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Предлагам  да  одобрим  и  да  гласуваме  текста  на  писмото, 

след което да го изпратим по това дело в Софийския районен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте този проект на писмо.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов  Росица  

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

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,   Цветомир  Томов, 

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Мария 

Бойкинова.

Предложението се приема.

Следващият докладчик по тази тема и колегата Цанева. Да се 

готви колегата Баханов.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

има две писма, които съм качила, които ви предлагам да разгледате. 

Те са с № 2266 и № 2267.

На  предишното  заседание,  надявам  се  си  спомняте,  ви 

докладвах, че сме получили фактури за плащане от БТВ Медия груп, 

като  от  тези  десет  приемо-предавателни  протокола  с  искания  за 

плащания пет от тях не бяха коректни. Четири фактури надхвърляха 

одобрените  от  нас  суми по  договори,  а  петата  фактура –  въобще 

няма такова искане, одобряване на искане за предоставяне на такава 

медийна услуга.

Затова първото писмо, което ви предлагам на вниманието, е 

към изпълнителния директор на БТВ Медия груп, с което описваме 

фактурите,  описваме  какви са  сумите,  които те  искат,  и  какви са 

сумите по одобрените от нас договори, като накрая им казвам да ни 
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изпратят фактури по одобрените от ЦИК договори за съответните 

суми, тъй като срокът изтича на 04.11.2014 г.

Така  че  предлагам  ви  това  писмо  да  го  разгледате,  да  го 

гласуваме.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  вижте  текста 

на писмото. Фактурите са описани подробно. Очевидно трябва да се 

обясни на БТВ обстановката.

Има ли коментари, въпроси? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложеното  съдържание  на  това 

писмо.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Ивайло Ивков.  Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румен  

Цачев и  Таня Цанева); против –   няма.

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова  Цветомир  Томов, 

Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир 

Пенев, Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Преминаваме към второто писмо на колегата Цанева.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващото писмо с № 2667 отново е към 

изпълнителния  директор  на  БТВ  Медия  груп  и  е  качено  във 

вътрешната мрежа.

След като не бяха ни изпратени от БТВ Медия груп коректни 

фактури, въпреки устните указания,  те ни изпратиха на 27.10.2014 г. 

по  е-mail  и  на  28.10.2014  г.  по  куриер  искания  със  съответно 

договори  за  заплащане  фактически  на  тези  разлики,  за  които 

договорите не отговарят. 

Ние одобряваме всяко искане, знаете какъв е редът съгласно 

наше Решение № 785. Аз го докладвах това писмо на 28.10.2014 г. и 

ние с протоколно решение от 28.10.2014 г. решихме, че отказваме 

одобряването на тези постфактум искания. 
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В този смисъл е писмото, което ви предлагам. Аз си мисля, че 

може би последният абзац трябва да го изведа на нов ред: „Съгласно 

Решение № 785……“ Така и го бях направила, но не знам защо при 

преписването не е на нов ред.

Предлагам да гласуваме и да изпратим това писмо до БТВ 

Медия груп.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Това  е  съобщение  за 

едно наше протоколно решение.

Моля, гласувайте текста на това писмо.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица  

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

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Цветомир  Томов, 

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Мария 

Бойкинова.

Предложението се приема.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик е 

колегата Баханов. Да се готви колегата Ивков.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Колеги,  разпределено  ми е  за  доклад 

писмо с вх. № НС-02-74 от 29.10.2014 г. Писмото е до председателя 

на  Централната  избирателна  комисия  от  началник  Пощенска 

станция  –  София  –  69,  с  което  уведомява  председателя  и 

Централната избирателна комисия по наше подадено писмо № ЕП-

02-29 от 27.10.2014 г. относно кореспондентска пратка са посочен 

номер с  подател Централната избирателна комисия и получател – 

тук  е  записано  Соня  Бозукова,  а  тя  е  Славка  Бозукова  –  главен 

редактор  на  вестник  „Стандарт“.  „Приложено  изпращаме  ви 

отговора на началника на Пощенска станция № 4“.

Колеги, ако си спомняте, бяхме изпратили едно запитване до 

госпожа  Бозукова,  главен  редактор  на  вестник  „Стандарт“  във 
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връзка  с  получен  сигнал  от  Сдружение  ГИСДИ  за  изборите  за 

Европейския парламент от Република България с наш вх. № 18-180 

от 23.05.2014 г. 

Изпратихме  едно  писмо  до  госпожа  Бозукова  с   четири 

въпроса  за  разяснение  по сигнала на  ГИСДИ,  но все  още не  сме 

получили отговор. 

С докладваното на днешното заседание писмо началникът на 

Пощенска станция № 4 ни уведомява, че кореспондентската пратка с 

получател Соня Бозукова е постъпила в Пощенска станция № 4 на 

27.05.2014 г. и е доставена същия ден на адреса на редакцията на 

вестник  „Стандарт“,  като  е  предадена  на  охранителя  на  пропуска 

господин Климентов.

Колеги, аз ви предлагам, след като няма получен отговор от 

вестник  „Стандарт“,  за  следващото  заседание  да  подготвя 

проекторешение, което да предложа на вашето внимание с оглед на 

това  дали  се  издава  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение или не.  Само имайте предвид,  че давностният срок по 

Изборния  кодекс  е  две  години.  По  принцип  е  три  месеца,  но  за 

нарушения на Изборния кодекс и още няколко е две години.  Така че 

сме в срок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте доклада на 

колегата Баханов във връзка с подготовка на проекта на решение. 

Има ли коментари? Не виждам.

Колега  Баханов,  за  следващото  заседание  ще  изготвите 

проект на решение и ще ни го представите.

Колеги, продължаваме със следващия докладчик – колегата 

Ивков. Да се готви колегата Солакова.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, моля ви да обърнете внимание на 

писмо с вх. № ЕП-04-02-486, което е качено във вътрешната мрежа.

Кратичко  е  и  наглед  е  лесно.  Просто  да  решим  какво  да 

отговорим,  защото  от  ІV  РПУ  началникът,  изготвил  Захариев, 

разследващ полицай, ни питат дали има жалба на лицето Димитър 

Александров,  дават  му  ЕГН-то,  който  гласувал  за  Европейския 
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парламент за Атака и за Явор Нотев с преференция, пък след това, 

като  проверил  протокола  на  секционната   избирателна  комисия, 

казват  за  коя избирателна секция става  дума,  се оказало,  че няма 

преференции за Явор Нотев.

Аз междувременно разпоредих на администрацията писмото 

да  се  качи  във  вътрешната  мрежа,  за  да  се  запознаете,  защото 

полицаят ни иска да посочим дали бюлетината, с която е гласувало 

лицето,  е  била  действителна  или  не,  както  и  да  се  предоставят 

заверени копия на същата – забележете!  А също така да посочим 

членовете  на  избирателната  секция,  от  които  да  бъдат  снети 

обяснения във връзка с подадения сигнал.

След като се извърши междувременно проверката в рамките 

на днешното заседание, докато течеше, съм качил всички относими 

документи. Действително сме били сезирани с жалба с вх. № ЕП-22-

782 от въпросното лице. Човекът си описва, че е гласувал, счита, че 

бюлетината му е действителна, но не се е намерила. 

Има наш отговор, който можете да погледнете, защото аз ви 

го предлагам като писмо, което да съставим все пак до ІV РПУ с 

допълнение на две изречение. Нашият отговор е с изх. № ЕП-22-786, 

а второто е това, което сме препратили към Върховна касационна 

прокуратура.

Аз  ви  предлагам,  ако ме оправомощите  като  докладчик  да 

отговоря на ІV РПУ с текста на писмото, с което сме отговорили на 

гражданина,  като  добавя  изречението,  а  именно,  че  „видно  от 

горното,  е  обективно  невъзможно  да  ви  предоставим  копие  на 

бюлетината“  и  че  могат  да  намерят  участниците  във  въпросната 

секция в случай, че наистина трябва да им се снемат обяснения, от 

самия секционен протокол, където фигурират техните имена.

Ако одобрите такъв текст, който виждате в писмото, с което 

сме  отговорили  на  гражданина,  само  че  бих  направил  второто 

изречение  първо,  третото  си  остава  второ  и  накрая:  „Затова  сме 

уведомили Върховна касационна прокуратура. Видно от горното не 

можем да ви предоставим копия от бюлетината, както и становище 
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дали е действителна или не“, ако изобщо е пусната такава бюлетина. 

Да посочим откъде могат да намерят кои са лицата, участвали във 

въпросната секция.

С  това  писмо  с  допълнение  на  тези  две  изречения  ви 

предлагам  да  отговорим  на  ІV  РПУ.  Ако  го  гласуваме,  да  не  го 

представям отново в зала, а директно да го изготвя и да го дам за 

подпис.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, погледнете така 

направеното предложение за писмо. Има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложеното писмо.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков.  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев  и 

Таня Цанева); против –   няма.

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Росица  Матева,  

Ерхан  Чаушев,  Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Цанева, за свързания доклад.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, от 20 октомври 2014 г. взехме протоколно решение, с 

което предложих в справката да включим от Народното събрание и 

госпожа  Стефка  Александрова,  протокол  на  Народното  събрание, 

която беше с нашите гости от Централната избирателна комисия на 

Косово.

Тогава  нямахме  предложение,  направено  от  Народното 

събрание, което получихме вече. Второ, не бяхме уточнили размера 

на възнаграждението.

Така че заедно с госпожа Солакова днес предлагам да решим 

окончателно този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цанева.
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Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  ви представям докладна 

записка на директора на Дирекция „Администрация“ - № ЦИК-09-93 

от  29.10.2014  г.  във  връзка  с  доклада  на  колегата  Цанева  и 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  от  20 

октомври 2014 г.

Предлага се да се одобри приемането на работата, защото тя е 

приключила, с висока оценка от страна на колегите, които бяха като 

представители  на  ЦИК  домакини  на  колегите  от  Централната 

избирателна комисия на Косово и моли да се определи размер на 

възнаграждението по този договор.

Колегата Цанева с оглед на обема на работа,  времето, през 

което  лицето  е  било  ангажирано  с  въпроси  и  ангажименти  по 

подпомагане  на  цялостната  организация  по  посрещането  и 

пребиваването на колегите от Централната избирателна комисия на 

Косово, предлага размерът на възнаграждението да е 800 лв.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Да  допълня,  че  дните,  в  които  госпожа 

Александрова  ни  съдействаше,  не  са  от  3  до  6-ти  включително, 

когато беше тук делегацията, а много преди това – три или четири 

дни преди това – тя прави резервации, тя прави програма, беше с тях 

от 5,00 ч. сутринта до приключване на изборния ден. Така че реално 

дните, през които е работила, са между седем и осем – не мога в 

момента точно да уточня, и то много активно и многочасово на ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цанева.

Колеги,  чухте  направеното предложение.  Чухте  и  детайлно 

представени ангажиментите на посоченото лице.

Има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Ивайло  Ивков.  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  

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

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Моля, продължете, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  само  ви 

докладвам писмо с вх. № НС-00-529 от 29.10.2014 г. от Печатницата 

на БНБ във връзка с местни избори 2015 г.

Писмото  ще  бъде  публикувано  във  вътрешната  мрежа 

веднага, след като се получи подписано от изпълнителния директор 

със  съответния  изходящ номер.  На  този  етап  ви  го  докладвам за 

сведение, за информация, че предстои да се обсъжда такъв въпрос.

За  сведение  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  НС  02-69  от 

24.10.2014 г. от ръководителя на звено „Деловодство“ в Народното 

събрание.  Постъпило  е  официално  писмо  с  предложените  общо 

седем лица – пет души куриери и пощенска служба на Народното 

събрание  и  двама  души  от  пропуски,  за  които  Централната 

избирателна комисия с протоколно решение прие работата и прие 

също  такова  решение  за  сключване  на  граждански  договори  със 

съответните размери на възнаграждения.

По  отношение  на  дейността  на  куриерската  служба  и 

подпомагането  на  Централната  избирателна  комисия  в  работна 

група  имаше  поставен  въпрос  по  водените  описи  в  тази  служба. 

Централната  избирателна  комисия,  ако  приеме такова  протоколно 

решение, можем да изискаме информация, която да е количествена 

или да са копия от тези описи, за да може да се направи преценка на 

извършената работа за съответния период от тези служители.

Колеги, пак за сведение на този етап ви докладвам – може би 

за следобедното заседание, за да можете да се запознаете – докладна 

на директора на Дирекция „Администрация“ – вх. № ЦИК-09-94 от 

30.10.2014  г.  относно  сроковете  на  граждански  договори,  които 
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изтичат на 31.10.2014 г. със съответни предложения за приемане на 

работата,  включително  и  по  гражданския  договор  на  госпожа 

Виолета  Георгиева.  Пропуснали  сме  да  гласуваме  приемането  на 

работата като първи етап, който е изтекъл на 30 септември 2014 г. 

съгласно съответния граждански договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Аз  виждам  тук,  че  приемаме  работата.  А  ще  имаме  ли 

предложения и кога ще се правят те евентуално комисията да одобри 

или не продължаване на тази договори на част от лицата?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека сега да се запознаем 

и да го коментираме, като продължим заседанието си.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  когато  принципно приехме 

решението  до  31-ви  да  бъдат  сроковете  по  всички  граждански 

договори,  идеята  беше  да  има  работно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия въз основа на утвърдената щатна таблица като 

структура  на  администрацията  на  ЦИК  и  да  се  прецени  кои 

длъжности  в  най-кратък  срок  трябва  да  бъдат  заети  и  по  каква 

процедура, тъй като съгласно Вътрешните правила за трудовия ред 

може  би  служителите  в  администрацията  се  назначават  по 

процедура,  утвърдена  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия,  без  тя  предварително  да  е  уточнена  по  отношение  на 

всички длъжности, а в зависимост от специфичните функции, които 

определени  длъжности  следва  да  изпълняват  като  част  от 

администрацията.

От  тази  гледна  точка  предложението  на  директора  на 

Дирекция  не съдържа в тази част конкретно предложение, тъй като 

не  е  проведено  работното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващата точка от дневния ред. Докладчик е колегата Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

преди доклада, с който съм се заявила, Ви моля да ми позволите да 

докладвам  по  молба  на  колегата  Бойкинова,  която  отсъства  по 

здравословни – обективни – причини, два нейни доклада.

С  писмо  с  вх.  № МИ-15-256  от  27.10.2014  г.  е  постъпило 

искане  за  заплащане  на  възнаграждение  но  ОИК-Хасково,  като  с 

писмо,  подписано  от  председателя  и  секретаря  се  уведомява 

Централната избирателна комисия, че на 23.10.2014 г. се е провело 

заседание на ОИК – Хасково, във връзка с постъпило писмо с техен 

вх. № 468 от 21.10.2014 г. от председателя на Общинския съвет – 

Хасково,  с  което  е  препратено  уведомително  писмо  от  Евгения 

Ангелова,  общински  съветник  от  ПП  ГЕРБ,  с  което  лицето 

уведомява,  че  съгласно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия е избрана за народен представител.

В  тази  връзка  ви  предлагам  с  протоколно  решение  да 

одобрим заплащането на участвалите в това заседание членове на 

ОИК – Хасково, в това число председател и заместник-председател, 

за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков.  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  

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

няма. 

От залата  отсъстват:  Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев. Георги Баханов, Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ганчева, да продължите докладите си.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Следващият  доклад  на  колегата 

Бойкинова е аналогичен.

С писмо с вх. № МИ-15-259 от 28.10.2014 г. до Централната 

избирателна  комисия  е  изпратено  писмо,  което  е  подписано  от 

председател и секретар на Общинската избирателна комисия – Стара 

Загора, с което ни уведомяват за проведени заседания на 10.10.2014 

г. и на 22.10.2014 г. във връзка с постъпило искане за прекратяване 

на пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 2 

от  ЗМСМА  и  необходимостта  от  обявяване  за  избран  следващия 

общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, следващия от 

листата на ПП ГЕРБ.

Предвид  това  ви  моля  с  протоколно  решение  да  одобрим 

плащането  за  проведените  заседание  на  присъстващите  членове 

така, както са изброени в писмото, което ни е изпратено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румен 

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

От залата отсъстват: Цветомир Томов, Ивайло Ивков. Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев. Георги Баханов, Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  знаете,  на  работно 

заседание на Централната избирателна комисия беше решено да се 

направи проучване с цел осигуряване на дискусионна обстановка и 

подобряване на работната среда на работни групи по методически 

указания и принципни решения и работна група по организационно-

технически въпроси. 
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В тази  връзка,  съгласувано  с  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия,  е  извършено проучване,  като  в  резултат  на 

него е постъпила оферта от хотел в гр. Хисаря с вх. № ЦИК-00-258 

от 29.10.2014 г., която се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали и ведно с нея вътре се съдържа и програма, която е 

съгласувана  с  председателя  на  Централната  избирателна  комисия, 

изготвена от директора на Дирекция „Администрация“, но ще бъде 

допълнена  по  предложение  на  ръководителя  на  работна  група 

„Методически указания и принципни решения“, който по-късно ще 

си заяви предложенията и ще ни ги представи.

Моля ви да одобрим тази оферта и съответно програмата.

Другото, за което моля Централната избирателна комисия, с 

протоколно  решение  да  упълномощи  председателя  и  за  главния 

счетоводител, съответно всеки в рамките на своята компетентност, 

да се подпишат командировъчни заповеди на всички лица, които са 

заявили  възможност  да  присъстват  на  изнесените  заседания  на 

работните групи в гр. Хисаря, считано от 4 до 6 ноември 2014 г. В 

съответните заповеди да се отбележи изрично и да бъде отразено, че 

колегите  ще  ползват  личен  транспорт,  както  и  да  се  подпишат 

всички  платежни  нареждани  и  документи,  съпътстващи 

организацията на тези изнесени работни заседания.

Протоколното  решение  да  включва  и  нощувки  при 

фактически  стойности  така,  както  е  съгласно  предишно  наше 

протоколно  решение,  въз  основа  на  офертата,  получена  от 

съответната база.

Средствата,  необходими за тези командировки, да бъдат от 

план-сметката, приета с ПМС № 245 от 11 август 2014 г.  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Колеги, моля да се запознаете. Моля за вашите коментари. Не 

виждам такива.

Закривам разискванията.
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Колеги,  моля,  гласувайте  ан  блок  всички  предложения, 

направени от колегата Ганчева.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румен 

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

От залата отсъстват: Цветомир Томов, Ивайло Ивков. Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев. Георги Баханов, Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ганчева, за следващите Ви доклади.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаеми  колеги,   като  мой 

пропуск  в  доклада  преди  малко  е  че  не  казах,  че  тази  програма, 

която  утвърдихме  току-що,  ще  бъде  допълнена  съответно  и  във 

връзка  с  работната  група  1.2  –  по  организационно-технически 

въпроси  с  предложения  на  колеги,  които  ще  бъдат  включени  в 

програмата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Колега  Ганчева,  това  бяха  Вашите  доклади?  Нали  така? 

Благодаря.

Давам думата на колегата Матева.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качен 

опис на делата, за които ви докладвах в предходно заседание, във 

Върховен  административен  съд,  петчленен  състав,  по  жалби  на 

Синята  коалиция.  Това  са  32  дела,  описани  са  по  дати  на 

призоваване и час. Ще имам грижата, когато бъде първата дата, на 

която трябва да се явим, да определим кои колеги да се явят, за да 

защитават Централната избирателна комисия пред ВАС.

Това го докладвам само за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, колега Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа следва да 

е  качено  писмо  по  електронна  поща,  което  е  озаглавено  жалба. 

Входящият номер е НС-22-530.

Аз лично смятам, че трябва да остане за сведение, тъй като не 

е  подписано  с  електронен  подпис.  Касае  сигнали,  които  са 

получавани  в  ЦИК  нееднократно,  произнасяли  сме  се  по  тях. 

Останалите сме оставили за сведение.

Предлагам  ви  това  писмо,  озаглавено  „жалба“,  също  да 

остане за сведение.

Моля да се запознаете и да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте предложението това да остане за сведение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румяна  Сидерова,  и  Таня 

Цанева); против –    1 (Румен Цачев). 

От залата отсъстват: Цветомир Томов, Ивайло Ивков. Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева,Мария Бойкинова, 

Предложението се приема.

Колеги, давам почивка до 13,30 ч.

(след почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 

члена  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме  необходимия 

кворум.  Продължавам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.
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Колеги,  продължаваме  го  по-късно,  тъй  като  и  работната 

среща с изпълнителя на машинното гласуване и администрацията на 

Министерския съвет - протече малко по-дълго.

Колеги,  стигнахме  до  доклада  относно  гражданските 

договори със служители, наети да подпомагат ЦИК.

Първото предложение, което постъпи, е с докладчик колегата 

Солакова – да приемем работата на така посочените лица, с които 

изтичат гражданските договори.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева  

Ивайло Ивков., Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

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

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Андреев, да докладвате.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги,  предлагам на Централната избирателна комисия 

да приеме решение, с което по отношение на длъжностите „асистент 

на  председателя“,  „връзки  с  обществеността“  и  „машинописец“, 

които  са  необходими  за  нуждите  на  Централната  избирателна 

комисия,  да  бъде  проведена  процедура,  като  бъде  предложено на 

лица,  които  са  заемали  към  момента  длъжности  на  граждански 

договор, да им бъде предложено сключването на трудов договор за 

тези длъжности.

Това е първото ми предложение.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Извинете,  но  по  отношение  на 

машинописеца има проведена такава процедура.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Извинявайте, грешката е моя. По 

отношение на машинописеца е проведена процедура.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева  

Ивайло Ивков., Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

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

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Колега Андреев, моля, продължете с предложенията си.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  по  отношение  на 

длъжността  „връзки  с  обществеността“  да  бъде  предложено  на 

госпожа  Жекова  с  нея  да  бъде  сключен  договор  след  изготвяне 

съответно на необходимите документи, на длъжност „главен експерт 

– връзки с обществеността“.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Срочен – безсрочен?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Безсрочен.  За  неопределено 

време.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева, за изказване.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в допълнение на предложението 

на колегата Андреев предлагам трудовите договори с лицата и за 

длъжностите, за които той предложи, да бъдат сключени със срок за 

изпитване шест месеца в полза на работодателя, а иначе договорите 

да бъдат безсрочни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.
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Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Аз  предлагам  в  длъжностната 

характеристика  на  лицето,  което  ще  заеме  длъжността  „връзки  с 

обществеността“, да се включи „протокол и международна дейност“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Колеги,  чухте  предложението  на  колегата  Андреев, 

допълнено с предложението на колегата Матева.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева  

Ивайло Ивков., Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

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

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  вземе  решение  да  бъде  предложено  на 

госпожа  Балтова  сключването  на  трудов  договор  при  условията 

съответно  на  приетите  Правилник  от  Централната  избирателна 

комисия, като асистент на председателя на Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

Предлагате  при същите условия – със  срок на изпитване в 

полза на работодателя.

Колеги,  моля,  гласувайте  това  предложение  на  колегата 

Андреев.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева  

Ивайло Ивков., Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

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

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Андреев, за следващия Ви доклад.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  Централната 

избирателна комисия да вземе решение да възложи на председателя 

госпожа  Алексиева,  изготвянето  на  съответните  договори  и 

длъжностни характеристики,  за  да  може те  да  бъдат  подписани с 

лицата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

Колеги, има ли коментари, въпроси? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева Ивайло  Ивков.,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,   Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, и  Таня Цанева); против –   1 ( Севинч Солакова). 

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега Солакова, за обяснение на отрицателен 

вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  считам,  че  длъжностните 

характеристики са изготвени или поне следва да са изготвени преди 

назначаване на лицата на съответните длъжности.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващия докладчик по тази тема.
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Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  продължим 

договора с Елена Стефанова – външен експерт по медийни пакети, 

като ви предлагам при същото условие с крайна дата 20 ноември 

2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цанева.

Колеги, има ли коментари, въпроси? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева  

Ивайло Ивков., Метин Сюлейманов, Росица Матева,  Румен Цачев,  

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

От  залата  отсъстват:  Камелия  Нейкова,  Цветомир  Томов, 

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Понеже  беше  направено 

предложение,  но  не  съм  убедена,  че  гласувахме  –  да  се  сключи 

договор  с  Елена Лазарова  – машинописец –  при същите условия. 

Досега не гласувахме, имаше само направено предложение.

Моля, да гласуваме това предложение.

Аз считам, че с нея няма нужда да предвиждаме изпитателен 

срок, тъй като реално тя…

Ако  прецените,  колега  Солакова,  направете  по-прецизно 

предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ние  наистина,  когато 

проведохме  процедурата,  по  която  назначихме  Елена  Лазарова  за 

машинописец,  всъщност  проведохме  процедура,  за  да  сключим 
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трудов договор и го направихме преди няколко месеца. Но след това 

сключихме граждански договор.

Така  че  смятам  с  оглед  равнопоставеността  на  всички 

служители, които ще назначаваме на трудов договор, и нейният да 

бъде със срок за изпитване. Не мисля, че това е проблем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  възразявам,  защото  много 

добре си спомням, че първо, това е единственият служител, приет 

тук с конкурс. След това самият граждански договор беше със срок 

на изпитване.

РОСИЦА МАТЕВА:  Не  може граждански  договор  да  бъде 

със срок на изпитване.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Беше! 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  няколкократно,  когато  съм 

докладвала сключване на граждански договор с Елена Лазарова, съм 

предлагала  досега  поне  два  пъти  да  се  сключи  трудов  договор, 

защото за  нея беше проведена процедура.

Съжалявам, на граждански договор със срок на изпитване и 

условия на изпитване – просто не може да има и не съществува. Ако 

има някакъв абсурд, той е точно в това, че ние досега не го приехме 

като решение, за да я назначим по трудов договор, независимо от 

това, без да се връщаме назад.

По Вътрешните правила за трудовия ред в ЦИК преди малко 

извън микрофона го казахме още по повод на Цветомира Жекова, че 

всички лица следва да бъдат назначени със срок на изпитване, като 

срокът  е  от  шест  месеца,  така,  както  колегата  Матева  направи 

предложението.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Напротив,  направих  предложение  да 

има срок за изпитване, за да бъдат еднакви условията за всички, с 

които сключваме сега трудови договори.

В подкрепа на  това  ще кажа,  че  и  с  госпожа Балтова,  и  с 

госпожа Жекова ние също имаме сключени граждански договори. 

Така  че  ние  знаем  как  работят  и  затова  предлагаме  да  бъдат 

назначени на трудов договор, без да провеждаме нарочен конкурс, 

защото познаваме работата им. Но това не означава,  че трябва да 

променим условията на трудовия договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колеги. 

Струва ми се, че изяснихме този въпрос.

Колеги, моля, гласувайте предложението да се сключи трудов 

договор със срок на изпитване шест месеца в полза на работодателя.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

против –    1 (Маргарита Златарева). 

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Камелия  Нейкова,  

Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев.  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Златарева, за обяснение на отрицателен 

вот.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Отрицателният ми вот се отнася 

до срока за изпитване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев, да докладвате.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател! Колеги, искам да ви докладвам отново писмото-покана 

във  връзка  с  участието  на  Централната  избирателна  комисия  в 

Деветия международен симпозиум на избирателните комисии, който 
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ще  се  проведе  в  периода  3  –  5  декември  2014  г.  в  Кейптаун, 

Южноафриканска република.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  да  изпрати  свои представители  на  този  симпозиум,  като 

бъдат  определени  трима  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  а  именно  колегата  Матева,  колегата  Цанева  и  колегата 

Ганчева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Сюлейманов, Росица Матева  и  Таня Цанева); против –  няма.  

От  залата  отсъстват:  Маргарита  Златарева,  Румяна 

Сидерова, Камелия Нейкова, Цветомир Томов, Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев. Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  обсъждането 

още в работна група и преди малко доклада ми за сведение по вх. № 

НС-02-69 от 24.10.2014 г. правя формално предложение, за да имаме 

протоколно  решение  в  тази  насока,  да  изискаме  справка  от 

ръководителя на звено „Поща, пропуски и куриерска служба“ към 

Народното събрание, за да имаме реална представа за извършената 

дейност в подпомагане на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Колеги, има ли коментари, въпроси?

Моля, гласувайте това предложение.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева  Ивайло  Ивков.,  Метин  

Сюлейманов, Росица Матева  и  Таня Цанева); против –  няма.  

От  залата  отсъстват:  Маргарита  Златарева,  Румяна 

Сидерова, Камелия Нейкова, Цветомир Томов, Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев. Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова, със следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  въз основа и на 

обсъждане  в  работна  група  от  23.10.2014 г.  е  изготвен  проект  на 

заповед  във  връзка  с  архивирането.  Това  е  правомощието  на 

Централната избирателна комисия за предаване на протоколите от 

районните  избирателни  комисии  и  от  секционните  избирателни 

комисии от изборите за Европейски парламент през 2009 г.

В  тази  връзка  проектът  преповтаря  като  съдържание 

заповедта  от  предишни случаи,  в  които  Централната  избирателна 

комисия  е  изпълнявала  това  свое  задължение.  С  подписването  на 

тази  заповед  ще определим съставите  на  експертна  комисия и  на 

работна  група  от  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

съответно  служители  в  администрацията  и  външен  експерт  със 

специални познания в тази област,  както и ще определим техните 

функции  и  задължения,  както  и  възлагане  на  председателя  на 

задължението да сключи граждански договор с външния експерт.

В  изпълнение  на  изискванията  на  Закона  за  националния 

архивен  фонд  трябва  да  се  извърши  експертна  оценка  на  всички 

документи,  които  подлежат  на  постоянно  съхранение.  Те  се 

подготвят и ще бъдат подготвени и ще се предадат на Централния 

държавен  архив.  Отделно  ще  се  подготви  архивът  от  документи, 

които са за текущо съхранение с един определен срок и ще останат 

на  съхранение  в  Централната  избирателна  комисия  отново  въз 

основа на извършена такава експертна оценка.

В  папка  „Архив“  ще  видите  проекта  на  заповед.  Ако  сте 

запознати,  тъй  като  този  проект  на  заповед  беше  изпратен  по 

електронната поща вчера, ако сте запознати, можем днес да одобрим 
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проекта на заповед, за да се подпише от председателя, със съставите 

на  експертната  комисия  и  на  работната  група,  да  одобрим 

привличането на външен експерт-архивист от администрацията на 

Народното  събрание,  да  възложим на  председателя  сключване  на 

граждански  договор  с  този  външен  експерт  с  размер  на 

възнаграждението  така,  както  и  бил  размерът  от  предишния  път, 

когато сме подготвили и предали документи в Централния държавен 

архив,  както  и  принципно  да  приемем  решение,  за  да  поканим 

колегите  –  външни  сътрудници  –  Снежанка  Велкова,  Айгюн 

Ахмедов и Кирил Пенев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари?

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  текстът на заповедта освен че 

ни  беше  изпратен  по  е-mail,  стои  във  вътрешната  мрежа  от 

предходни две заседания. Така мисля, че всички сме се запознали и 

предлагам да гласуваме предложението на колегата Солакова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева.

Колеги, не виждам други желаещи за коментари. 

Моля, гласувайте така направените предложения.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

против –  няма.  

От  залата  отсъстват:  Маргарита  Златарева,  Камелия  

Нейкова,  Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за гражданския договор, тъй 

като не сме водили разговор с външния експерт, предлагам утре да 

се  проведат  разговорите,  ако  няма  възможност  днес  до  края  на 
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работния  ден,  и  при  издаването  на  заповедта  в  зависимост  от 

времето,  от  което  може  да  се  започне  с  първите  методически 

указания, да бъде считано от 3 ноември 2014 г.

Размерът на възнаграждението предлагам да бъде 1 500 лв., 

толкова, колкото беше възнаграждението и предишния път, когато 

сме поканили същото лице.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

допълнение, моля, гласувайте.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

против –  няма.  

От  залата  отсъстват:  Маргарита  Златарева,  Камелия  

Нейкова,  Цветомир  Томов, Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев.

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  заседание  в  понеделник,  3  ноември 

2014 г. от 14,00 ч.

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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