ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 100
На 5 септември 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно определяне на структурата на
8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Севинч Солакова
2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 836-НС от 4 септември 2014 г.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Одобряване на документацията във връзка с откриване
процедура по Закона за обществените поръчки за машинното
гласуване.
Докладва: Емануил Христов
4. Доклади по разяснителната кампания.
Докладва: Владимир Пенев
5. Проект на решение относно утвърждаване на изпълнител
за компютърната обработка.
Докладва: Емануил Христов
6. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия ГЕРБ за участие в частичните избори на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Румен Цачев
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7. Проект на решение относно регистрация на Земеделски
съюз „Александър Стамболийски” за участие в частичните избори
на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Александър Андреев
8. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия БСП за участие в частичните избори на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Владимир Пенев
9. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия Движение за права и свободи за участие в частичните избори
на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Таня Цанева
10. Проект за решение за проверка на списъка в подкрепа на
регистрация на партии и коалиции за частични избори. Докладва:
Румяна Сидерова
11. Проект на решение за регистрация на политическа партия
БЗНС за участие в частичните избори на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Владимир Пенев
12. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия Български социалдемократи за участие в частичния избор за
кмет на община Копривщица.
Докладва: Емануил Христов
13. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия „ЛИДЕР” за участие в частичния избор за кмет на община
Копривщица.
Докладва: Емануил Христов
14. Проект на решение за промени в състава на ОИК –
Кайнарджа, област Силистра.
Докладва: Йорданка Ганчева
15. Проект на решение за провеждане на консултации и
назначаване на съставите на секционните избирателни комисии за
частичните избори на 12 октомври 2014 г.
Докладва: Румен Цачев
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16. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
от сдружение ГИСДИ.
Докладва: Таня Цанева
17. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 848-НС от 4 септември 2014 г.
Докладва: Таня Цанева
18. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 851-НС от 4 септември 2014 г.
Докладва: Таня Цанева
19. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева.
Заседанието бе открито в 13,15 ч. и председателствано от
госпожа Маргарита Златарева – заместник-председател на
Комисията,
*

*

*

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги,
откривам сутрешното заседание, отложено за след обяд. В залата
присъстват 11 души, имаме кворум. Дневният ред се състои от
следните въпроси:
1. Доклади по разяснителната кампания, включваща няколко
подразделения. Докладчика – господин Пенев.
2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 836-НС от 4 септември 2014 г. Докладчик –
госпожа Сидерова.
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3. Проект на решение относно утвърждаване на изпълнител
за компютърна обработка. Докладчика – господин Христов.
4. Проект на решение относно регистрация на политическа
партия ГЕРБ за участие в частичните избори на 12 октомври 2014 г.
Докладчик – господин Цачев.
5. Проект на решение относно регистрация на Земеделски
съюз „Александър Стамболийски”. Докладчик - госпожа Сидерова.
6. Доклад относно кандидатски листи. Докладчик госпожа
Нейкова.
7. Въпроси и отговори – ІІ част. Докладчик господин
Сюлейманов.
8. Разни.
Но като първа точка ще трябва да включим точката, която
госпожа Солакова ще предложи.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам в
началото на заседанието да ви докладвам писмо с молба от
печатницата относно партиите и коалициите с техните номера и
наименования за отпечатване по изборни райони, както и проект на
решение за определяне на структурата на 8-цифрения номер на
бюлетината за гласуване в страната и извън страната.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, включваме
тази точка като първа точка в дневния ред. Други точки в дневния
ред? Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо Златарева, моля да включите
като точка от дневния ред решение за допускане на политическа
партия БСП за участие в частичните избори на 12 октомври, но
някъде по-назад в дневния ред.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други? Госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам проект за решение за проверка
на списъка в подкрепа на регистрация на партии и коалиции за
частични избори, тъй като ГД „ГРАО” не извършва проверка на
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списъка на партия, който е изпратен, защото нямаме такова решение
при условията на новия Изборен кодекс.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други предложения?
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Имам проект на решение за регистрация
на наблюдатели. Ако може, да бъде включено пò към края на
дневния ред.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да включите в дневния ред по
възможност пò в началото предвид оставащите кратки срокове за
изборите за кметове на кметства на 12 октомври, проект на решение
за провеждане на консултации и назначаване на съставите на
секционните избирателни комисии. И в т. „Разни” ако може, писмо
във връзка с отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Уважаема
госпожо
председателстваща, моля да включите в дневния ред проект за
решение относно промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, и в точка
„Разни” писмо до СДВР – Трето районно управление. И доклад
относно проведената днес междуведомствена среща, на която
присъствахме аз и госпожа Матева.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре. Госпожа
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Ако може да включите в
дневния ред проект на решение относно регистрация на
наблюдатели от ГИСДИ и още един проект на решение, който е за
допускане на политическа партия Движение за права и свободи в
частичните избори.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз предлагам точка 2 от
дневния ред да бъде писмо, получено вчера в късните следобедни
часове от администрацията на Министерския съвет, в което ни молят
да се произнесем по отношение на представена документация
относно експерименталното машинно гласуване, която беше
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публикувана още вчера във вътрешната мрежа. Тази сутрин се
видяхме членовете на работната група, обменихме мнения, които аз
ще докладвам. Поради което аз моля да в точка 2 да обсъдим това
предвид молбата на администрацията да се произнесем някъде около
14 часа, за да можели да си подготвят документацията за обществена
поръчка.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря, колеги. В
този вид моля, който е съгласен с този дневен ред, да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за - 12 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Започваме с точка първа от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Точка 1. Проект на решение относно определяне на
структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван проектът на решението с № 798 относно определяне на
структурата на 8-цифрения номер на бюлетината – този номер,
който се отбелязва в кочана и долу вдясно на бюлетината с отрязъка,
служи и за проверка и сверяване след гласуването. Съобразно
решението ни за техническите характеристики на бюлетината ние
запазихме 8-цифрения номер като 8 позиции и сега трябва да
определим тази структура.
В проекта съм ви предложила варианта, който беше от
последните избори. Знаете, че тенденцията е по отношение на
номерата на печатите ние заменихме и приложихме нов подход при
определянето на структурата на номерата в печатите с цел избягване
на използване на стари печати от предишните избори. Но тъй като
бюлетините за гласуване са различни по съдържание от бюлетината
за гласуване в евроизборите и няма никаква вероятност да се
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злоупотреби с номерацията на бюлетините, предлагам ви в проекта
варианта от последните избори. Първите две позиции съответстват
на номера на изборния район съгласно указа на президента за
определяне на изборните райони, а номерът на бюлетините за
гласуване извън страната съответства на номера, с който ние
определяме условно номера на изборния район в чужбина съобразни
наши решения вече за определяне на единната номерация на
секциите, съобразно наше решение за определяне на структурата на
номера на печатите на секционните избирателни комисии.
И както виждате, в първата част на диспозитива определяме
8-цифрения номер на бюлетината, който включва серийност и номер
– това е пък в съответствие с нашето решение за осъществяване на
контрола по чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Първите две цифри са
ясни, последните шест започват от нули, 1 и продължават във
възходящ ред с последователна номерация съобразно броя на
бюлетините за съответния изборен район. По същия начин е в
чужбина – съответства на номера 32 за секциите за гласуване извън
страната и продължава с последователна номерация от 000001
съобразно с броя на бюлетините за секциите извън страната.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли коментари по
този проект на решение? Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Искам да попитам дали в основанията да
посочим текста от закона по отношение на това, че бюлетината
съдържа 8-цифрения номер, който сме определили.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз си го мислех включително да
направя връзка и с решенията, но реших, че това само ще утежни
ползването на самото решение. И тъй като определяме изчерпателно
всичко, което е необходимо като предмет, затова не съм направила
връзка с други текстове от закона и от решенията на ЦИК. Но ако
предложите, нямам нищо против.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други коментари и
корекции?
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам в основанията освен
чл. 57, ал. 1 и във връзка с чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс да бъде
включен като основание при приемане на решението.
ПРЕДС.
МАРГАРИТА
ЗЛАТАРЕВА:
Колеги,
има
предложение да се включи в квалификацията и чл. 209, ал. 2, което
докладчикът приема. Други предложения няма.
Моля който е съгласен с това решение, да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за - 12 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 852-НС.
Госпожа Солакова има още едно решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за протоколно решение.
Госпожа Нейкова ще докладва, тя е готова с информацията, само да
кажа, че междувременно пристигна и писмо от печатницата с тяхна
молба. С вх. № НС-00-181 от 5 септември 2014 г. във връзка с
изработването на предпечатните образци на хартиените бюлетини,
от печатницата ни молят спешно да им изпратим точните
наименования на кандидатите за народни представители за всеки
изборен район в страната, както и тези, влизащи в бюлетината за
гласуване извън страната. Ние всъщност ще им изпратим
съдържанието на бюлетината в полето за партиите, коалициите и
независимите кандидати. И аз ви предлагам с протоколно решение –
ще оставя госпожа Нейкова да докладва качения материал във
вътрешната мрежа – само ще кажа, че предлагам с протоколно
решение да одобрим едно писмо, което да изпратим до печатницата,
със съдържание: Във връзка с Ваше писмо приложено Ви изпращаме
по електронен път наименованията на партиите и коалициите по
изборни райони, подредени съобразно с решението за определяне на
номерата по жребий в ЦИК, както и имената и номерата по изборни
райони на независимите кандидати.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен да се изпрати това писмо спешно до печатницата със
съдържанието, което госпожа Солакова посочи, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 9 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2
(Йорданка Ганчева, Росица Матева).
Отрицателен вот има ли? Не.
Прието е протоколното решение, ще изпратим това писмо.
Заповядайте, госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с това писмо,
което гласувахме, в днешно заседание във вътрешната мрежа е
информацията, която ви предлагам да изпратим на печатницата.
Това е информация в табличен вид за номера, името на изборния
район, поредния номер в бюлетината съгласно жребия на партиите и
коалициите, в онези изборни райони, където има регистриран
независим кандидат, в края, например в Първи район
Благоевградски с № 26 е регистрираният независим кандидат.
Партиите и коалициите са изписани според начина, който са заявили
за изписване в бюлетината. Единствено в Седми район Габровски
номерата 20 и 22 са болдвани, за да се обърне внимание, че липсва
21, тъй като партия „Нова сила” не е регистрирала кандидатска
листа само в този изборен район. В пет изборни района има
независими кандидати – това са: Благоевград, Бургас, София 24,
София-област и Хасково. И като номер 32, условно наречен
„изборен район извън страната” са наименованията на всички
партии и коалиции, които ще фигурират в бюлетината за гласуване
извън страната.
Моля ви да погледнете, ако имате някакви бележки, да ги
направите.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Някакви питания,
доизяснявания? Господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: За софийските трябва ли да посочим,
понеже не е един, кой номер е?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали номерът е в първата колона.
РУМЕН ЦАЧЕВ: А, да.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен да се
приеме това приложение, моля да гласува.
РОСИЦА МАТЕВА: Нали гласувахме вече?
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ние гласувахме
писмото до печатницата. Това е съпроводителното писмо до
печатницата, с което ние изпращаме регистрираните партии и
независими кандидати за участие в изборите. Това гласувахме.
Просто писмото не беше качено в мрежата, защото сега се изготвя.
Сложихме го като първа точка, защото трябва да се изпрати спешно
в печатницата.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може ли да добавя само нещо? Във
връзка с въпроса на колегата Цачев, за да е още по-ясно на
печатницата, в първата колона да бъде „№ на изборен район” и
втората да си е „наименование на изборния район”. Смятате ли, че е
нужно да бъде толкова подробно?
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Какво е допълнението,
което Вие приемате или предлагате?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако считате, че не е разбираема така
таблицата, под номер да запишем „№ на изборен район”, втората
колона си е „изборен район”, третата е „пореден номер в бюлетината
съгласно жребий” и четвъртата е според начина на изписване в
бюлетината - имената на партиите и коалициите и независимия
кандидат.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Дали номер на изборен
район или само изборен район – решете колеги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По-скоро първите две колонки, които
са, трябва да е прекъсната чертичката и отгоре да има едно поле, в
което да пише „Наименование на изборен район”, след което номер
и изборен район, както е сега. Или трябва да пише „Изборен район”
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в това поле, което ви предлагам да се обособи, след това на подолния ред, както е сега, номер и изборен район. А може и така да си
остане.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, има няколко
предложения. Едното предложение е да се напише „Изборен район”,
другото предложение е да се напише „МИР”, третото е на госпожа
Сидерова. Аз предлагам таблицата в този вид да се изпрати и да не
коментираме.
Който е съгласен с този вид на таблицата, моля да вдигне
ръка.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може ли да направя нещо като
забележка? Там, където пишем „Пореден № в бюлетината”, според
мен трябва да пишем само „№ в бюлетината съгласно жребий”,
защото не винаги е пореден. В Габрово няма „Нова сила” и ще има
разлика. Ние не сме теглили поредни номера, а сме теглили номера
на бюлетината.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Такъв е законът и ние сме теглили
поредни номера. Така е написан жребият.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Свършихме с тази
точка. Следващата точка е поправка на техническа грешка.
Докладчик е Румяна Сидерова.
Точка 2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 836-НС от 4 септември 2014 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, касае се за допусната
техническа грешка в Решение № 836-НС от вчерашна дата, с което
сме освободили един от членовете на РИК 25 по негово желание и
поради несъвместимост и на негово място сме назначили друг член
на РИК. В диспозитива на решението беше сбъркано името на
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новоназначения член, поради което ви предлагам проект за решение
със следният текст:
ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение №
836-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, като в диспозитива на
решението вторият абзац да се чете:
„Назначава за член на РИК в Двадесет и пети изборен район –
София, Наталия Василева Илиева (със съответния ЕГН).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, погледнете
решението. Имате ли коментари по това решение? Нямате.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за - 12 (Маргарита Златарева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Това е Решение № 853-НС.
Минаваме към точката на господин Чаушев за писмо за
машинното гласуване, която трябваше да свършим до 14 ч. Имате
думата.
Точка 3. Одобряване на документацията във връзка с
откриване процедура по ЗОП за машинното гласуване.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вчерашно заседание трябва да е
качено писмо с вх. № НС-03-48 от 4 септември 2014 г. от директора
на дирекция „Правно обслужване”, към което писмо е приложена
документация за откриване на обществена поръчка с предмет
наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за
народни представители през 2014 г. Това писмо с приложената
документация ни е изпратено за съгласуване.
Аз предлагам, както споменах и преди малко, така както беше
и на миналите избори, след като видяхме, че нашите изисквания,
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които ние приехме, са залегнали в основата на тази документация, аз
предлагам по принцип да одобрим предложената ни документация,
като правя само едно предложение. То се отнася за следното. Идеята
е доставчикът на решение, тоест този, който спечели, да осигури
съгласувано с ЦИК печатни материали, листовки, включително и
банер за стъпките на гласуване с машините за електронно гласуване.
Това е моето предложение. Така го правихме и на миналите избори.
Като гледах документацията, не видях, че има такова изискване тук.
Има изискване за обучение, но този момент в крайна сметка би било
добре съгласувано да се отработи със спечелилия конкурса и да бъде
на разположение в тези секции, които ние ще определим за
експериментално машинно гласуване.
С една дума, предлагам да одобрим по принцип
предложената ни документация с предложение в същата тази
документация да влезе следният текст, който аз сега ще зачета:
„Доставчикът на решението следва да предвиди и осигури
съгласувано с Централната избирателна комисия изготвянето и
отпечатването на информационна брошура, листовки, както и банер
с графични изображения и указания за последователността от
действия при машинното гласуване в секциите, определени за
провеждането на експерименталното машинно гласуване.”
Предлагам този текст да намери място в предложения ни
проект на документация. Това го правихме и на миналите избори.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Съгласни ли сте да
одобрим предложението от Министерския съвет, така както ни е
представено и качено във вчерашния дневен ред във вътрешната
мрежа, като прибавим, че доставчикът се задължава да осигури
изготвяне и отпечатване на информация, брошури, листовки и банер.
Господин Чаушев ще го оформи.
Който е съгласен, да гласува с тази поправка на
предложението.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Преминаваме към точката за разяснителната кампания,
защото нашият медиен експерт чака тук от 10,30 ч. Знаете, в 10,30 ч.
заседанието не се състоя. Има думата докладчикът Владимир Пенев.
Точка 4. Доклади по разяснителната кампания.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз ви предлагам, тъй като до
голяма степен това има отношение и за медия планирането, найнапред да разгледаме изготвените вече видеоклипове, които са
четири на брой. Представени са ни от изпълнителя, качени са в
днешното заседание във вътрешната мрежа в папка „Клипове”.
Предлагам да ги одобрим, като единственото, което аз бих искала да
предложа да отпадне и от четирите клипа, това е накрая на всеки
клип има текст, че това е разяснителна кампания на Централната
избирателна комисия. Този текст и съответно графичната част от
клипа, която касае този анонс, да отпаднат, тъй като по този начин
времетраенето на видеоклиповете ще се намали средно с около 5-6
секунди, при което общата средна продължителност на всички
клипове ще бъде около 30 секунди и това ще даде по-добра
възможност за медия планирането за излъчване по телевизиите,
които ще определим да бъдат излъчвани тези клипове, и ще даде
възможност за повече на брой излъчвания, съответно информацията
от тези клипове ще достигне до по-голяма аудитория.
Това е предложението ми по отношение на видеоклиповете.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, давам една
минута за гледане на тези клипове. Аз лично втория препоръчвам,
много е хубав.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моето впечатление от клиповете е, че
са доста динамични, доста модерно графично направени, с цялата
информация, която е необходима.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, имате ли
коментари по отношение на тези четири клипа?
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, да обясня: ако одобрим
клиповете, те веднага могат да започнат да се въртят по Българската
национална телевизия, а от друга страна, веднага след одобряване на
медия планирането и сключване на договори със съответните
телевизии, с които решим, ще могат да тръгнат и веднага по тези
телевизии. Продуктите са изготвени и просто не виждам причина да
се бави тяхното излъчване поне по Българската национална
телевизия.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще гласувам „за”, но просто искам да
изразя усещането си от тези клипове. Не приемаме, не мога лично,
субективно да приема намачкани официални документи и намачкани
определен тип изображения. Чисто личностно. Не е добре
концептуално това. Не е добре концептуално гръцки храм на
община. Но въпреки това, като раздвиженост го приемам, но малко
трябва да се мисли в по-обобщен вариант. Модерното все пак би
било добре да се съобразява и с други по-широки традиционни
форми.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен да одобрим тези четири клипа, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова).
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, ако сме се обединили около
предложението текстът в края на клиповете да отпадне, протоколно
да одобрим и това предложение.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен
последното изречение от клиповете да отпадне, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 10 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,
Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – 1 (Цветозар Томов).
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Две думи за отрицателен вот може ли?
Колеги, по принцип харесвам клиповете и разбирам идеята на
докладчика, но според мен стоят незавършени без последното
изречение. Според мен това би намалило ефекта на въздействие,
затова гласувах „против”. А другите съображения абсолютно ги
приемам.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа за
днешното заседание има един екселски файл. Това е предложеното
медийно планиране във връзка с радиоизлъчванията на рекламните
материали по разяснителната кампания. Но във връзка с това
разискване, госпожо председател, доколкото ще се обсъждат
евентуално рейтинги на радиа, Ви моля да проведем заседанието без
излъчване онлайн.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Моля да гласуваме
разискванията за медия планирането да се проведат при изключена
камера.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 10 (Маргарита Златарева,
Камелия Нейкова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейманов,
Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – 1 (Севинч Солакова).
ПРЕДС.
МАРГАРИТА
ЗЛАТАРЕВА:
Включваме
видеоизлъчването. За онлайн обществото, одобрихме медия план за
радиокампания, медия план за телевизионна кампания и брошурата,
която ще се пусна на хартиен носител.
Следващата точка от дневния ред е проект на решение
относно утвърждаване на изпълнител за компютърна обработка. Има
думата господин Христов.
Точка 5. Проект на решение относно утвърждаване на
изпълнител за компютърната обработка.
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ЕМАНУИЛ
ХРИСТОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща. Колеги, на днешна дата има качен един PDF
файл, който се нарича методика за оценяване. Както знаете, от 26
август насам една комисия, която беше допълнена с наше решение
от вчера с още един представител, извърши многократно действия
по запознаване с материалите, които бяха представени от
единствения кандидат за преброяване на резултатите от
предстоящите избори, и пристъпи към оценяване по двата
показателя, а именно техническата оценка и финансовата оценка. С
техническата оценка се бяхме запознали по два начина – единия чрез
техническата документация, която ни беше представена, а другия
чрез
визуализацията,
която
във
вторник
кандидатът
„Информационно обслужване” представи тук в Централната
избирателна комисия пред комисията и пред желаещите членове на
Централната избирателна комисия да се запознаят с презентацията,
която те направиха.
След презентацията комисията пристъпи към отваряне на
финансовата оферта. В методиката, която виждате пред вас, всичко е
събрано на едно място, тоест това е, така да се каже, цялостната
картина, включително и оценката, която е дадена от всеки един от
членовете, в това число и общата оценка. За този период има
съставени три протокола: единият за самото отваряне на 26-ти,
другият протокол е на 2 септември след визуализацията, която ни
беше показан, и другият протокол е с вчерашна дата, а именно за
определяне окончателната оценка след отварянето на предлаганата
цена и определяне на оценката. Тъй като има само един изпълнител,
а нашата методика включваше по финансовата оценка възможност
за оценяване според минималната цена, но тъй като в случая
минималната цена е равна на предлаганата цена, затова всички дават
една и съща оценка 30, която е максималната, просто защото няма
друга цена, с която да бъде сравнявана. Такава е методиката.
По отношение на техническата оценка всеки един от колегите
е дал различна оценка. Най-отдолу има комплексна оценка, която е
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97,00. Това е сумарната оценка от всички членове на комисията,
делено на пет (членовете на комисията) и се получава оценка 97.
В тази връзка в последния протокол № 3 се предлага на база
на цялостното оценяване за победител в този конкурс да се приеме
„Информационно обслужване” АД и да се предложи на Централната
избирателна комисия да утвърди за изпълнител на поръчката за
компютърна обработка на данните от резултатите от изборите за
народни представители на 5 октомври
именно фирмата
„Информационно обслужване” АД.
В тази връзка във вчерашния дневен ред има проект за
решение, което предлагам Централната избирателна комисия да
вземе, тъй като вчера не стигнахме до него. Проектът касае именно
това, което изложих. Кратък е и ще ви го зачета:
Проект за решение относно възлагане на компютърна
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на
Бюлетин на Централната избирателна комисия с технически носител
за резултатите от гласуването в изборите за народни представители
на 5 септември 2014 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и 34 от Изборния кодекс,
Решение № 719-НС от 15 август 2014 г. и протоколи № 1, 2 и 3 на
комисията за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за
извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от
гласуването за народни представители на 5 октомври 2014 г.
съгласно Решение № 788-НС от 26 август 2014 г., допълнено с
Решение № 841-НС от 4 септември 2014 г. Централната избирателна
комисия да приеме следното решение:
1. Възлага на „Информационно обслужване“ АД компютърна
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на
Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от
гласуването в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г., в това число и от експерименталното машинно гласуване.
2. Упълномощава заместник-председателя на Централната
избирателна комисия Маргарита Златарева да сключи договора с
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„Информационно обслужване“ АД за компютърна обработка на
данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на
ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите
за народни представители на 5 октомври 2014 г.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, чухте проекта
за решение, както и доклада. Забележки? Господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз искам да знам само едно преди да
реша дали да подкрепя този проект и то е колко е платила
Централната избирателна комисия на „Информационно обслужване”
за същата работа през май 2013 г.? Възможно ли е бързо да се
провери тази информация? Не знам, затова се обръщам към старите
членове на ЦИК. Във всяко друго отношение те са компетентни
хора.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В груби цифри ще дам и ще говоря
без ДДС. За изборите за Европейския парламент сумата е от
порядъка на 1 млн. 850 хил. лева без ДДС. В случая сумата, която е
предложена тук, е 2 млн. 232 хил. 235 лева, така че завишението е
малко под 400 хил. лева без ДДС, но и работата е коренно различна,
тъй като за Европейския парламент де факто програмата е обща,
единна за цялата страна, тук има 31 район с избирателни листи
поотделно и има промяна в самата технология.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз затова питах за парламентарните
избори през май миналата година.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: За миналата година няма никакво
сравнение, тъй като няма изобщо преференции тогава и разликата
точно с преференциите е огромна. Затова сравнявах с предходните
избори за Европейския парламент.
Другият въпрос, който пак за сравнение ще дам, е, че във
връзка със запитвания на кмета на Пловдив, кмета на Плевен за
бавното сканиране и т.н. в новото решение се завишава с 20% броят
на компютрите и на операторите с цел да може да става по-бързо
приемането на данните в нощта. Разбира се, има промяна и в самата
технология на сканирането. Това са разликите.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен с това
проекторешение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 854-НС.
Следващият проект на решение е относно регистрация на
политическа партия ГЕРБ за участие в частичните избори на 12
октомври. Докладчик – Румен Цачев.
Точка 6. Проект на решение относно регистрация на
политическа партия ГЕРБ за участие в частичните избори на 12
октомври 2014 г.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам ви проект на решение за
регистрация на партия ГЕРБ за участие в частичните избори за кмет
на община и кметове на кметства на 12 октомври 2014 г. Проектът е
във вътрешната мрежа.
Постъпило е заявление Приложение № 40 от изборните
книжа от политическа партия ГЕРБ. Заявлението е подписано от
председателя на партията Бойко Методиев Борисов и представено от
пълномощника Цветомир Петров Паунов. В заявлението се заявява
участие на партията във всички места, в които ще се проведат
избори на 12 октомври 2014 г. както за кмет на община Копривщица,
така и във всички населени места, в които се произвеждат избори на
тази дата.
Заведено е под № 7 в регистъра на партиите за участие в
изборите на 12 октомври. Към заявлението са приложени:
удостоверение за актуално правно състояние на партията,
удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-529 от 08.08.2014
г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г., а
също така и пълномощно на Цветомир Петров Паунов. Съобразени
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са датите на удостоверенията с решението на ЦИК за произвеждане
на частични избори за кметове на общини и кметства.
Политическа партия „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с
решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. на ЦИК, поради което не се
налага нова регистрация, а само се допуска за участие в тези избори.
Налице са изискванията за участие на партията в насрочените
частични избори на 12 октомври 2014 г., поради което Централната
избирателна комисия да допусне политическа партия ГЕРБ за
участие в частичните избори за кмет на община Копривщица, кмет
на кметство Джулюница, област Велико Търново, кмет на кметство
Средище, кмет на кметство Партизанин, кмет на кметство Полена,
кмет на кметство Вардун, кмет на кметство Руец, кмет на кметство
Победа, кмет на кметство Стефаново, кмет на кметство Гагово, кмет
на кметство Ракево, кмет на кметство Горно Кирково, насрочени на
12 октомври 2014 г.
Това е проектът на решението, колеги.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с този проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Това е Решение № 855-МИ.
Колеги, следващият проект на решение е относно
регистрация на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за
участие в частичните избори на 12 октомври. Ще докладва господин
Андреев.
Точка 7. Проект на решение относно регистрация на
Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в
частичните избори на 12 октомври 2014 г.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в днешно
заседание под № 792 е проектът за решение за допускане на
политическа партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
за участие в частичните избори за всички останали кметове на
кметства и общини на 12 октомври, с изключение на Джулюница, за
което кметство ние така или иначе ги регистрирахме предварително
с друго заявление.
Постъпило е заявление от политическа партия „Земеделски
съюз „Александър Стамболийски”, подписано от представляващия и
председател на партията Спас Панчев, заведено под № 6 на
4 септември 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори за кмет на община Копривщица, кмет на кметство Горно
Кирково община Кирково, област Кърджали, кметство Ракево,
община Криводол, област Враца, кметство Средище, община
Кайнарджа, област Силистра, кметство Стефаново, община Радомир,
област Перник, кметство Вардун, община Търговище, област
Търговище, кметство Партизанин, кметство Полена община
Симитли, област Благоевград, кметство Победа, община Долна
Митрополия, област Плевен, кметство Руец, община Търговище,
област Търговище, кметство Гагово, община Попово, област
Търговище, които са насрочени на 12 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 04.09.2014 г. по фирмено
дело № 7371/1993 г. по описа на Софийски градски съд, Шесто
отделение, Дванадесети състав, както и копие на удостоверение от
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011,
2012 и 2013 г.
Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 42-МИ от
1 август 2011 г. и притежава удостоверение № 3 от 1 август 2011 г.
за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс,
поради което ви предлагам да вземем решение на основание чл. 57,
ал. 1, т. 10 и чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс, с което да допуснем
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политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
за участие в частичните избори за кмет на община Копривщица,
Софийска област, кмет на кметство Горно Кирково община Кирково,
област Кърджали, кметство Ракево, община Криводол, област Враца,
кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кметство
Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство Вардун,
община Търговище, област Търговище, кметство Партизанин,
община Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена
община Симитли, област Благоевград, кметство Победа, община
Долна Митрополия, област Плевен, кметство Руец, община
Търговище, област Търговище, и кметство Гагово, община Попово,
област Търговище, които са насрочени на 12 октомври 2014 г.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с този проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 857-МИ.
Господин Пенев, моля докладвайте следващия проект на
решение – за допускане на БСП до участие в частичните избори.
Точка 8. 8. Проект на решение относно регистрация на
политическа партия БСП за участие в частичните избори на 12
октомври 2014 г.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, проектът е с № 790-МИ.
Постъпило е заявление от политическа партия „Българска
социалистическа партия”, подписани от представляващия и
председател на партията Михаил Райков Миков, чрез пълномощника
Аглика Стефчева Виденова, заведено под № 5 на 4 септември 2014 г.
в регистъра на партиите. Със заявлението се иска допускане за
участие в частичните избори за кмет на община Копривщица,
Софийска област, кмет на кметство Ракево, община Криводол,
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област Враца, кметство Горно Кирково, община Кирково, област
Кърджали, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико
Търново, кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра,
кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, кметство Полена, община Симитли, област Благоевград,
кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кметство
Руец, община Търговище, област Търговище, кметство Победа,
община Долна Митрополия, област Плевен, кметство Стефаново,
община Радомир, област Перник и кметство Гагово, община Попово,
област Търговище.
Заявлението е по образец № 40. Към заявлението
е
представено удостоверение за актуално правно състояние,
представено е удостоверение от Сметната палата, тоест заявлението
е окомплектовано с всички изискуеми документи.
Във връзка с това ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т.
10 и чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс да допуснем до участие
политическа партия БСП за посочените кметове на общини и
кметства.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с този проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 858-МИ.
И сега аналогично решение за участие в частичните избори от
ДПС с докладчик госпожа Цанева.
Точка 9. Проект на решение относно регистрация на
политическа партия Движение за права и свободи за участие в
частичните избори на 12 октомври 2014 г.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа с № 794 е
проектът за решение относно допускане на политическа партия
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„Движение за права и свободи” за участие в частичните избори за
кмет на община Копривщица и единадесет кметства: Джулюница,
Средище, Партизанин, Полена, Вардун, Руец, Победа, Стефаново,
Гагово, Ракево и Горно Кирково.
Заявлението е заведено под № 8 на 5 септември 2014 г. в
регистъра на партиите за участие в частичните избори. Към
заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 02.09.2014 г. от СГС – ТО, VІ-12
състав, по фирмено дело № 2574/1990 г., копие на удостоверение от
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011,
2012 и 2013 г.; пълномощно от Лютви Ахмед Местан в полза на
Мустафа Сали Карадайъ и пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ
в полза на Дилек Мюмюн Касаб.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ
от 8 август 2011 г. Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от
Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да допусне политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в частичните избори за кмет на община
Копривщица, Софийска област, кмет на кметство Джулюница,
община Лясковец, област Велико Търново, кметство Средище,
община Кайнарджа, област Силистра, кметство Партизанин, община
Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община
Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище,
област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област
Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област
Плевен, кметство Стефаново, община Радомир, област Перник,
кметство Гагово, община Попово, област Търговище, кметство
Ракево, община Криводол, област Враца, кметство Горно Кирково
община Кирково, област Кърджали, насрочени на 12 октомври 2014
година.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с този проект на решение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 859-МИ.
Следващия проект за решение, който трябва да обсъдим, това
е решение за проверка на подписка за частични избори. Заповядайте,
госпожо Сидерова.
Точка 10. Проект за решение за проверка на списъка в
подкрепа на регистрация на партии и коалиции за частични избори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е с № 803 в днешното
заседание. Налага се с оглед на това, че имаме постъпила подписка
от една партия, която досега не се е регистрирала за участие в
частични избори, тъй наречената новорегистрирана партия по чл.
464, т. 3 от Изборния кодекс. Ние не сме приемали решение по
новия Изборен кодекс след приемането му за извършване на такава
проверка за частични избори, поради което съм ви предложила този
проект. В него по същество няма никаква промяна в начина, по
който се извършва проверката на списъка в подкрепа на регистрация
на партията в сравнение със списъците за регистрация на другите
видове общи избори, освен че става дума за проверка на списък от
граждани, които подкрепят регистрация за частичен избор на кмет
или на кметове, какъвто е конкретният случай, и съм посочила
сроковете, които са по нашата хронограма.
Точка по точка ли да чета или само това, което е сменено?
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Измененията да чуем.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Изменението е в т. 5 на стр. 2 – става
дума, че срокът е 8 септември.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Защо трябва да има срок? Може да се
наложи и за други частични избори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз Ви разбирам, както виждате,
писала съм проекта като за общи избори, с изключение на тази дата.
И ще ви кажа защо. Сроковете в частичните избори ги слагаме ние
на базата на т. 13 от чл. 464. Когато в този член няма определени
конкретни срокове, трябва да съобразим общите срокове с тези,
които са в чл. 464, тези срокове са скъсени. Може тогава да напишем
„не по-късно от 28 дни преди датата на избора”, вместо „8
септември”. В нашата хронограма срокът за проверката е 33 дни
преди изборния ден.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: За да бъде
унифицирано и да се използва и за други избори. Други промени?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма други промени. Проверката е
обща, рутинна, еднаква за всички – едно и също се проверява. Аз
благодаря на колегата Томов за подсказването.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с това решение, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 860-МИ.
Господин Христов, имате думата.
Точка 11. Проект на решение за регистрация на политическа
партия БЗНС за участие в частичните избори на 12 октомври 2014 г.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа е
проект за регистрация на БЗНС за частичните избори на 12
октомври. Ще го зачета само по отношение на частта на мотивите,
тъй като относно допускането на партията за участие ще спомена, че
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искат да ги допуснем до всички 12 избора, които ще бъдат на 12
октомври. Да не изреждам отново всички общини и населени места,
те се повтарят. Ще кажа само, че е постъпило заявление от
политическа партия „Български земеделски народен съюз”,
подписано от представляващия и председател на партията Николай
Нанков Ненчев, чрез Росица Гинчева Русева, заведено под № 9 на
5 септември 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област
Силистра, кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико
Търново, кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, кметство Полена, община Симитли, област
Благоевград, кметство Вардун, община Търговище, област
Търговище, кметство Руец, община Търговище, област Търговище,
кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен,
кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кметство
Гагово, община Попово, област Търговище, кметство Ракево,
община Криводол, област Враца, кметство Горно Кирково община
Кирково, област Кърджали, и кмет на община Копривщица.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, което е издадено на 04.09.2014 г. от
Софийски градски съд по фирмено дело № 2274/1990 г., копие на
удостоверение от Сметната палата
за внесени от партията
финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно в полза на
Росица Гинчева Русева, която внесе документите.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 108МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 67 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г. Налице са
изискванията на чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на
политическа партия „Български земеделски народен съюз” за
участие в частичните избори за кметове на единадесет кметства и
една община, както бяха изредени.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да вземе следното решение:
Допуска политическа партия „Български земеделски народен
съюз” за участие в частичните избори за кмет на кметство Средище,
община Кайнарджа, област Силистра, кметство Джулюница, община
Лясковец, област Велико Търново, кметство Партизанин, община
Братя Даскалови, област Стара Загора, кметство Полена, община
Симитли, област Благоевград, кметство Вардун, община Търговище,
област Търговище, кметство Руец, община Търговище, област
Търговище, кметство Победа, община Долна Митрополия, област
Плевен, кметство Стефаново, община Радомир, област Перник,
кметство Гагово, община Попово, област Търговище, кметство
Ракево, община Криводол, област Враца, кметство Горно Кирково
община Кирково, област Кърджали, и кмет на община Копривщица,
Софийска област, насрочени на 12 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с това проекторешение за регистрация за участие в
частични избори на БЗНС, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 861-МИ.
Заповядайте, господин Христов.
Точка 12. Проект на решение относно регистрация на
политическа партия „Български социалдемократи” за участие в
частичния избор за кмет на община Копривщица.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам още един проект за решение,
той е по-кратък, тъй като става въпрос за участие в изборите само на
едно място. Проектът е във вътрешната мрежа, отнася се за
политическа партия „Български социалдемократи” за участие в
частичните избори за кмет на община Копривщица, Софийска
област, който е насрочен за 12 октомври 2014 г.
Постъпило е заявление от политическа партия „Български
социалдемократи”, подписано от представляващия и председател на
партията Георги Анастасов (лично той представи документите),
заведено под № 10 на 5 септември 2014 г. в регистъра на партиите за
участие в частичния избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, насрочен на 12 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
правно състояние на партията, от 3 септември, след датата на указа
на президента, удостоверение от Сметната палата за внесени от
партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. Тъй като
документите бяха внесени лично от председателя, няма
пълномощно.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 64-МИ
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 24 от 5 август 2011
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „Български социалдемократи” за
участие в частичния избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, насрочен на 12 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение, че допуска политическа партия
„Български социалдемократи” за участие в частичния избор за кмет
на община Копривщица, Софийска област, насрочен на 12 октомври
2014 г.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с този проект на решение за допускане до частични избори
на Българска социалдемократическа партия, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 862-МИ.
Господин Христов, имате думата.
Точка 13. Проект на решение относно регистрация на
политическа партия „ЛИДЕР” за участие в частичния избор за кмет
на община Копривщица.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, проектът е за допускане на
политическа партия „ЛИДЕР” за участие в частичния избор за кмет
на община Копривщица.
Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИДЕР”,
подписано от представляващия и председател на партията Кънчо
Янев Филипов, чрез Стоил Атанасов Шипочинов, заведено под № 11
на 5 септември 2014 г. в регистъра на партиите за участие в
частичния избор за кмет на община Копривщица, Софийска област,
насрочен на 12 октомври 2014 г.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 4септември, след датата
на указа на президента, удостоверение от Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.,
решение на Националния изпълнителен комитет на политическа
партия „ЛИДЕР“ за участие точно в този избор и пълномощно в
полза на Стоил Атанасов Шипочинов да представи документите.
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Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 58-МИ от 5 август 2011 г. и притежава
удостоверение № 18 от 5 август 2011 г. за участие в общите избори
на 23 октомври 2011 г. Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от
Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ЛИДЕР” за
участие в частичния избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, насрочен на 12 октомври 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и
чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да вземе решение, че допуска политическа партия „ЛИДЕР”
за участие в частичния избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, насрочен на 12 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, моля който е
съгласен с този проект, да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 863-МИ.
Давам почивка 15 минути.
(След почивката.)
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, продължаваме
със следващата точка от дневния ред – промяна в състава на ОИК –
Кайнарджа. Докладчик е госпожа Ганчева.
Точка 14. Проект на решение за промени в състава на ОИК –
Кайнарджа.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа съм
ви предложила проект за решение № 796 за промяна в състава на
Общинската избирателна комисия – Кайнарджа, област Силистра.
Въз основа на постъпило писмо с вх. № писмо с вх. № МИ15-170 от 4 септември 2014 г. от Общинската избирателна комисия Кайнарджа, към което е приложено предложение от Димитър
Николов Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за
промени в състава на ОИК – Кайнарджа. Предлага се на мястото на
Сезгюл Ибраил Осман – член на ОИК, да бъде назначена Пламена
Калинова Александрова.
Към предложението са приложени заявление от Сезгюл
Ибраил Осман за освобождаването му от състава на ОИК поради
пребиваването му в чужбина за повече от шест месеца, декларация
от Пламена Калинова Александрова по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от
Изборния кодекс, копие от личната карта и копие от дипломата за
завършено висше образование на същата.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс ви предлагам да
освободим като член на Общинската избирателна комисия –
Кайнарджа, Сезгюл Ибраил Осман, със съответния ЕГН, и да
анулираме издаденото му удостоверение и назначим за член на ОИК
- Кайнарджа, Пламена Калинова Александрова, със съответния ЕГН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от обявяването му.
Предлагам да гласуваме.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, има ли други
забележки по този проект? Който е съгласен да се промени съставът
на Общинската избирателна комисия – Кайнарджа, област Силистра,
моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
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Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 864-ПВР/МИ.
За консултации и назначаване на секционни избирателни
комисии – докладчик господин Цачев.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Уважаема
госпожо
председателстваща, в началото на днешното заседание се заявих с
точка в дневния ред, която помолих да бъде по-напред, ако е
възможно, защото считам, че е важно за доклад пред Централната
избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, колега Ганчева,
след като минем всички проекти на решения, ще Ви дадем думата.
Господин Цачев има проект на решение. Заповядайте.
Точка 15. Проект на решение за провеждане на консултации
и назначаване на съставите на секционните избирателни комисии за
частичните избори на 12 октомври 2014 г.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, във връзка с постъпило
писмо с вх. № МИ-06-16 от 4 септември 2014 г. от кмета на община
Лясковец с питане относно провеждане на консултации и
назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в
частичните избори на 12 октомври 2014 г. ви предлагам проект на
решение относно провеждане на консултации и назначаване
съставите на секционни избирателни комисии за тези частични
избори. Това, което предлагам като решение на Централната
избирателна комисия, е при провеждане на консултациите и
назначаване на съставите и ръководствата на секционните
избирателни комисии за произвеждане на частичните избори за
кметове на кметства и кмет на община на 12 октомври 2014 г. да се
прилага Решение № 258-МИ от 30 април 2014 г. – решението, което
е прието тогава във връзка с консултациите и назначаване на
съставите на СИК за частичните избори, които бяха проведени на 8
и на 29 юни. Това решение да се прилага със следните изключения.
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Едното е изключението относно сроковете, които са посочени там
конкретно за изборите през юни месец, като в този случай да се
прилага хронограмата, която Централната избирателна комисия е
приела за изборите на 12 октомври, приета с Решение № 600-МИ от
17 юни 2014 г. на ЦИК, изменена и допълнена с Решение № 849-МИ
от 4 септември 2014 г. И другото изключение по решението е в
консултациите, когато се провеждат, да участват партиите и
коалициите и съответно се спазва съотношението при провеждането
им и при назначаване на секционните избирателни комисии, като се
прилага, Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. предвид
съотношението
на
партиите
и
коалициите
спрямо
представителството в Народното събрание от последните
парламентарни избори и всъщност към прекратяване пълномощията
на народните представители, включително и с посочените
възможности за участие на членовете на Европейския парламент от
партии и коалиции, в случая коалиции, но не са парламентарно
представени.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, конкретни
коментари по това решение? Забележки? Или господин Цачев е
достатъчно пунктуален, да не му намираме никакви дефекти.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 865-МИ.
Следващият проект на решение, което трябва да приемем, е
на госпожа Цанева.
Точка 16. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели от сдружение ГИСДИ.

36
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, започвам с първия проект, който е
във вътрешната мрежа под № 794 относно регистрация на
наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори.
Постъпило е заявлениe с вх. № 3(3-4) от 04.09.2014 г. от
сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори“, подписано от представляващия Михаил Мирчев, чрез
пълномощника Валя Игнатова.
С вх. № 3(3-4) от 04.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало и по
електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ за
извършена предварителна проверка.
От извършената проверка на лицата от списъка се установи,
че всички лица са коректни. Затова предвид гореизложеното и на
основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8,
чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира като
наблюдатели
дванадесет упълномощени представители на
сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори“. На регистрираните наблюдатели да бъдат издадени
удостоверения, да се впишат в публичния регистър и решението
подлежи на обжалва.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, коментари?
Няма коментари.
Който е съгласен с това решение да се регистрират
дванадесет наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за
свободни и демократични избори”, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 866-НС.
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Точка 17. Проект на решение относно поправка на
техническа грешка в Решение № 848-НС от 4 септември 2014 г.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа под № 804 и
805 – те са два идентични проекти на решения относно поправка на
техническа грешка, допусната в Решение № 848-НС от 4 септември
за регистрация на наблюдатели от фондация „Младежка
толерантност” за участие в изборите за народни представители.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния
кодекс предлагам Централната избирателна комисия да допусне
поправка на техническа грешка в Решение № 848-НС от 4 септември
2014 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели от фондация
„Младежка толерантност“ за участие в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., като в основанията се заличава
текстът „във връзка с чл. 73“ от Изборния кодекс, който е абсолютно
неотносим.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, погледнете
проекта. Имате ли бележки?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Според мен точка 5 в правното
основание е неотносима.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, ще отпадне.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен с тази
поправка в основанията и да остане чл. 57, ал. 1, т. 1, моля да
гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Това е Решение № 876-НС.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, под № 805 във вътрешната
мрежа, както ви казах, е проект на решение за поправка на
техническа грешка в регистрацията на наблюдатели от фондация
„Европейска алтернатива за развитие” в наше Решение № 851-НС от
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4 септември 2014 г. Ще направя същите поправки в проекта – отпада
т. 5, „се заличава” и добавям „от Изборния кодекс”.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с тази поправка в предишно наше решение, моля да
гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Решението е № 868-НС.
Други решения? Ако няма, колеги, сега давам думата на
госпожа Ганчева, която да направи доклад за днешната среща, която
беше организирана между МВР, ДАНС и прокуратурата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, днес с колегата Матева въз
основа на упълномощаване от Централната избирателна комисия
бяхме на среща с представителите на сформираното национално
междуведомствено звено с представители ни Министерството на
вътрешните работи, ДАНС и прокуратурата. На срещата
присъстваха госпожа Ваня Стефанова – заместник-председател на
ДАНС, господин Николай Георгиев – прокурор във ВКП, господин
Борислав Сарафов и главният секретар на МВР господин Лазаров.
Срещата беше много кратка, по-скоро беше с опознавателна
цел и на нея беше изразено от страна на представителите на тези
институции намерение да си сътрудничат с Централната
избирателна комисия и в случай на необходимост да ни изпращат
запитвания и да поддържаме едни отношения на взаимопомощ и
сътрудничество с цел осигуряване на законосъобразна обстановка за
провеждане на изборите, които предстоят. Уведомиха ни, че са
сформирани и областни междуведомствени звена, тоест които ще
работят с районните избирателни комисии по места.
Колеги, това е накратко, като прокурор Сарафов помоли, в
случай че Централната избирателна комисия реши, да му изпратим
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по имейл, който предостави, контактите на районните избирателни
комисии.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А можем да поискаме тогава те от
областните междуведомствени комисии да ни изпратят контактите.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам, ако искате, с писмото, с
което приложено да им изпратим контактите на районните
избирателни комисии, да ги помолим те от своя страна да ни
изпратят контактите на сформираните областни междуведомствени
звена.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Но нали контактите са на сайта на
ЦИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това, госпожо Солакова, им беше
казано, но все пак прокурор Сарафов помоли да им ги изпратим.
Както реши Комисията.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря за доклада.
Какво ще кажете, да изпращаме ли такъв имейл.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям докладчика да
изпратим официално писмо с приложени към него контактите с
районните избирателни комисии, както и да ги помолим те да ни
изпратят адресите и телефоните за контакти с техните звена в
съответните региони.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, други мнения
по въпроса? Благодаря за доклада. Като се изготви писмото, ще го
гласуваме.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с допусната
техническа грешка при изпращането на справка, изготвена на
основание чл. 83, ал. 4, по повод доклад на колегата Баханов в
предходно наше заседание относно изплащане на възнаграждение на
Общинската избирателна комисия – Благоевград, ви моля повторно
да гласуваме да бъде изплатено възнаграждение за проведени
заседания и дежурства на ОИК – Благоевград, както ви е докладвал
колегата Баханов, просто в справката, която е изпратена, е допусната
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техническа грешка, като от заседанието на 26 август 2014 г. на
Общинската избирателна комисия – Благоевград, е пропуснато да
бъде вписан заместник-председателят. Тоест бройката общо е 15.
Моля ви да бъде гласувано да се изплати ведно със
заместник-председателя за сметка на държавния бюджет и съответно
да бъде изпратена отново справката.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен да допълним решението за изплащане на възнаграждение
на Общинската избирателна комисия – Благоевград, с добавката за
заседанието от 26 август, като в добавката пишем „включително и на
заместник-председателя на ОИК”, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, минаваме в т. „Разни”. Пръв се заяви господин
Пенев. Заповядайте.
Точка 19. Разни.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във връзка със задължението
на медиите да си публикуват тарифите за участие в предавания във
връзка с предизборната кампания и да ни ги изпратят ви докладвам
за сведение получени в Централната избирателна комисия тарифи.
Само ще ви изброя медиите: „Медия стил 2010” ООД, Раднево,
новинарски сайт; „Клуб Z” ни изпраща допълнителна тарифа;
изданията на „Ню медия груп” АД – в. „Уикенд” и в. „Всеки ден”;
„БГ Сат” АД; „Бранд медия България” ЕООД.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Те в срока ли са подадени?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: При всички случаи са след срока, тъй
като срокът е 25 август.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, целта беше
докладчикът да казва „извън срока”, „в срока”.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не е така, защото тези, които са
допълнили, те са ги изпратили вече един път и си попълват
тарифите.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Добре, колеги, ще ги докладвам
отново. Като се има предвид, че срокът е 25 август за предоставяне
на тези данни, след срока са от „Медия стил 2010” ООД, Раднево,
новинарски сайт; това, което е пристигнало от „Клуб Z”, е допълване
на тяхно предходно уведомление, което е постъпило на 25 август, в
срока – те твърдят, че по технически причини е отпаднала част от
информацията и сега ни я изпращат, това е тарифа за реклама в
списание „Клуб Z” в предизборен период; след срока е постъпило от
„Ню медия груп” АД, в. „Уикенд” и в. „Всеки ден”; след срока, на 3
септември е постъпило от „БГ Сат” АД; пак след срока, на 4
септември е постъпило от „Бранд Медия България” ЕООД; след
срока, на 4 септември – от „Кип Нюз Ком”; след срока, на 4
септември, от „Правен свят”; след срока, на 4 септември, от в.
„Отзвук”, Смолян.
Това е, което е постъпило за тарифи.
Докладвам ви, пак за сведение, по електронната поща е
постъпила от Агенцията за обществени поръчки информация, че в
регистъра на агенцията е публикувана информация за сключени
договори. Единият касае аудиовизуалните клипове, а другият
договор касае печатните материали.
Колеги, докладвам ви и едно писмо, което е постъпило от
„Весела Кисьова”, отговорен редактор на „Би Ти Ви медия груп”,
постъпило е на 3 септември.
Ще ви прочета искането, за да не го преразказвам: „Би Ти Ви”
желае да изготви репортаж за съдбата на „старите бюлетини”, с
които се гласува на избори. В репортажа ще отговорим на въпросите
какъв е срокът, в който се съхраняват бюлетините, какво количество
бюлетини има на съхранение в момента, какъв е режимът на достъп
до помещението и т.н. За целта моля да бъде допуснат екип на
телевизията до помещението, където те се съхраняват, както и да
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съдействате един от говорителите на ЦИК да бъде събеседник в
репортажа.”
Дотолкова доколкото на мен лично не ми стана ясно какво
означава „старите бюлетини”, аз си позволих да проведа разговор с
Весела Кисьова, поисках разяснения, тя обясни, че под „стари
бюлетини” има предвид използвани вече в изборите бюлетини.
Позволих си също да обясня, че тези бюлетини се съхраняват в
помещения, които не са в ЦИК, на много места, режимът за достъп
до тези помещения е сложен и изисква специално разрешение, това
разрешение трябва да е за конкретно помещение, но госпожа
Кисьова настояваше, че имало много широк обществен интерес към
този въпрос и настоява за принципно решение, тоест един вид
разрешение по принцип, за да могат те евентуално след това да
направят искане за някакво конкретно помещение.
Предлагам го на вашето внимание за да преценим. Аз съм
отговорил, че Комисията ще разгледа това тяхно предложение и ще
излезем със становище.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И по двата доклада имам
въпроси. По първия, който колегата Пенев ни докладва, от
изпратените тарифи видно ли е, че те са обявени след срока на
интернет страницата на съответните доставчици? Защото
задължението е за обявяване в 40-дневния срок е на интернет
страницата, след което те изпращат незабавно на нас и на Сметната
палата.
ВЛАДИМИР
ПЕНЕВ:
Уточнявам,
това
са
само
съпроводителни писма, към които са приложени съответните тарифи
и не се съдържат данни кога и как са обявени или разгласени и
докладът ми следва да се възприема като доклад, че са постъпили в
Централната избирателна комисия след срока.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Един уточняващ въпрос, ако може
към колегите, които са по-запознати с тази възможност да се докаже
на коя дата е обявена съответната тарифа на интернет страницата на
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медията, тъй като предполагам, че ще има запитвания, отправени
към всички колеги като членове на ЦИК. Аз лично не бих могла да
отговоря как се доказват обявяването на тарифата на страницата на
съответната медия в срока?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз също не съм специалист, но
би следвало или от самата страница да е видно на коя дата е качено и
да се иска информация от сървъра кога е качена тази информация на
съответната страница. Моят въпрос беше ясно зададен с оглед факта,
че ние ще имаме по решението на медийните пакети на онези медии,
които не са си обявили тарифите в срок, ние няма да одобряваме
договорите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Значи е още по-важно как това се
доказва.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, и затова питах докладчика
имаме ли данни, че те са обявени след този срок. Защото в случай че
ние утре ще санкционираме договори, сключени с такива медии, ние
трябва да имаме ясно доказателство…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да има някакъв обективен
критерий. В Сметната палата се представя и се представя в ЦИК. Но
например на мен като ми зададат въпрос как преценявате кога е
обявена тарифата на страницата на медията, какво ще отговоря? Как
ще се доказва това? Как ще преценява работната група, за да прави
доклада кога е обявена тарифата – дали е обявена в срок на интернет
страницата или не.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз имам опасение, че след като са
изпратени в Централната избирателна комисия на тази дата, найвероятно е да не са били публикувани преди това, да е просрочено.
Което наистина за нас е голям проблем, в смисъл, на кого ще даваме
медийни пакети.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Отговарям, че в нито едно от тези
съпроводителни писма не се съдържа каквато и да информация кога
са обявени тарифите и по какъв начин. Единствено ни е изпратена
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информация за това какви са тарифите и тя е постъпила в ЦИК на
посочените дати.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, трябва да се придържаме към
разпоредбата на чл. 187, съгласно която медиите са длъжни да
обявят на интернет страницата си тези тарифи не по-късно от 40 дни
преди изборния ден и да изпратят незабавно на Сметната палата и на
Централната избирателна комисия информация за това.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Следователно, когато
се обсъжда от работната група и след това от Централната
избирателна комисия дали тези искания са в срок, ние ще гледаме
незабавното изпращане.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Само в този смисъл да допълня
доклада си, че на много от постъпилите писма има посочена дата на
изпращане и тя е след срока.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на втория доклад
искам да допълня казаното, че от „Би Ти Ви” същата госпожа, която
е редактор, се свърза с мен по телефона, като искаше в днешния ден
да направят репортаж, да снимат едно помещение, където се
съхраняват торбите от предходните избори, в които са бюлетините,
за да покажат как трябва да се съхраняват. Аз обясних на госпожата,
че това няма как да се случи и че реално погледнато, отварянето на
помещението става по предвидения в нашето решение ред, който е
за определени случаи, тоест въз основа на определено искане. Тя
така или иначе настоя и аз затова я помолих да си пусне едно
официално искане, което да бъде разгледано в Комисията. Но аз
поддържам казаното от докладчика, че де факто няма как да се случи
по искане на една медия да се отвори едно помещение. Те искаха в
някой от софийските райони да бъде направено това нещо. Не
уточни точно къде иска, защото аз и този въпрос й зададох. И в тази
връзка явно това е писмото, което е пристигнало от „Би Ти Ви”, за да
може те да си направят репортажа. Просто това е предисторията на
писмото.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Христов има
думата.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз не разбрах за какво точно
им е необходимо. Искат да покажат как се съхраняват бюлетините
или искат да покажат стари бюлетини какво представляват?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На мен ми беше обяснено, пък
след това и колегата Пенев е разговарял, на мен ми беше обяснено,
че те искат да покажат как се съхраняват с оглед степента на
гарантираност на книжата и бюлетините от предходните избори за
някакво си тяхно обяснение, че това би гарантирало в обществото
по-голяма прозрачност и по-голямо доверие.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, сега ли ще
решим въпроса? Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както винаги, в т. „Разни” започват едни
дълги, дълги, дълги изказвания, а точките „Разни” би следвало да
бъдат по-кратки, понеже става въпрос явно за маловажни истории. В
точки „Разни” ние поставяме направо принципни и фундаментални
неща и общо взето се изнервяме, ясно защо. Това – като въведение.
По случая сега. Тези бюлетини стоят в едни чували. Тези
бюлетини вече са минали каквито и да било срокове, с
изключително на може би да са останали някакви срокове за
обжалване. Принципно тези бюлетини просто си стоят в едни
чували. За каква прозрачност и т. н. иде реч? Те вече по същество
след изтичането на сроковете за обжалване са просто едни късове
хартия. Това е моето лично субективно мнение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли нещо да добавя? Първо, „Би
Ти Ви”, след като вече получава няколко пъти от нас отказ, сега
отново се опитва да пробие. Целта на закона е тези помещения да се
заключат веднъж завинаги и да не се отключват. Именно затова са
посочени в нашите решения само случаите, в които може да се
отворят и това е само с изборни цели или проверка от съответните
съдебни и следствени органи, никакви други цели не може да има да
се отварят. Това не е мечка за разиграване, дето се казва.
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Освен това всички средства за масово осведомяване с новия
Изборен кодекс имат право да присъстват и при приемане на
изборните книжа и материали по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс.
И в този момент те могат да проконтролират какво къде се внася. Но
до входа на помещението. Вътре в помещението влиза само
комисията. Снимат си чувалите с бюлетините, снимат как комисията
ги внася, снимат как тя запечатва помещението и с това приключват.
Те искат да си правят някаква програма, но не може от всяко нещо
да се прави зрелище.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Единият изход е да
остане за сведение, другият изход е да възложим на господин Пенев
да напише едно деликатно писмо до журналистката и да ни го
представи.
Госпожа Цанева има думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, днес по телефона ми се обади една
госпожа Христина Иванова Ангелова, като си даде всички данни –
улица, адрес във Варна, Аспарухово, дори стигна и до апартамент, и
съобщи, че в Аспарухово има много билбордове на Николай
Бареков, на които пише „България без цензура, България без ГЕРБ и
ДПС”. И ме попита ще предприеме ли Централната избирателна
комисия някакви мерки.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Сигналът да се препрати по
компетентност на Районната избирателна комисия – Варна.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В Централната избирателна комисия
е получен сигнал и в изпълнение на протоколно решение Ви
уведомяваме…
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз мисля, че
телефонното обаждане в този случай не би могло да бъде сигнал,
защото то важи само в изборния ден.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не можем да служим за гара
разпределителна и то на сигнали по телефона. Любезно да
отговорим, моля, обадете се на Районната избирателна комисия –
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Варна, на нашия сайт има съответните телефони за връзка, ако
искате да подадете сигнал.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване. Който счита, че сигналът, подаден до нас, трябва да е
писмен и понеже този е по телефона, не трябва да се отговаря
писмено, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за – 5 (Маргарита Златарева,
Румяна Сидерова, Александър Андреев, Емануил Христов, Владимир
Пенев) против - 6 (Севинч Солакова, Цветозар Томов, Ерхан
Чаушев, Румен Цачев, Йорданка Ганчева и Таня Цанева).
За отрицателен вот – заповядайте, госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото в
случая имаме приет сигнал от колега член на Централната
избирателна комисия. ако по време на разговора колегата беше
препратила лицето към Районната избирателна комисия – Варна,
разбира се, това е правилният подход. Но в случая имаме проведен
телефонен разговор и е оставено впечатлението, че сигналът се
приема в Централната избирателна комисия. Не мога да разбера в
случая защо не можем да напишем едно писмо до Районната
избирателна комисия да извърши проверка въз основа на получен и
приет сигнал в Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: С оглед гласуването
остана вариантът докладчикът да напише писмо до Районната
избирателна комисия, която да провери сигнала.
Господин Андреев, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, да ви
докладвам постъпило по електронната поща с вх. № НС-18-19 от 2
септември 2014 г. писмо, което е качено във вътрешната мрежа. Това
е открито писмо от асоциация „Прозрачност без граници”, която
призовава всички участници в изборите да спазват правилата за
провеждане на предизборната кампания, като бъдат спазвани
стриктно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 от Изборния кодекс и чл.
186, ал. 3 от Изборния кодекс, както и съответно Централната
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избирателна комисия и районните избирателни комисии да взимат
решения, с които кметовете и областните управители да премахват
агитационни материали, които са извън периода на предизборната
кампания. Писмото е във вътрешната мрежа от 2 септември,
предполагам, че сте се запознали.
Предлагам да го приемем за сведение.
На следващо място, докладвам имейл, получен по
електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. №
НС-22-170 от 4 септември 2014 г. Самият имейл не е подписан и от
адреса на имейла не се вижда подателят. В него господинът или
госпожата (така и не става ясно) пита къде пише, че председателят,
секретарят и член на комисията, които носят документите в РИК от
секционната избирателна комисия трябва да са от различни партии и
как може да се включи в секционна избирателна комисия, тъй като е
разбрал, че на членовете дават 70 лева, а на председателя – сто лева.
Предлагам да остане за сведение, защото няма как да отговаряме и
на такъв анонимен имейл.
На следващо място, постъпил е с вх. № НС-06-23 от 5
септември 2014 г. имейл от община Пловдив, от Ванко Иванов,
началник отдел, в който той пита дали председателят на Общинския
съвет, който е кандидат за народен представител следва да излезе в
отпуск на основание чл. 161 от Изборния кодекс. Такова основание
няма. Аз предлагам да напиша имейл, с който да отговоря, че
принципно председателят на Общинския съвет не е държавен
служител и чл. 161 не се прилага по отношение на него.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Мога ли да допълня?
Днес ме попитаха по телефона за този случай, бях с господин
Христов, отговорих им, че председателят на Общинския съвет, ако
има заседание, трябва да пусне за един ден отпуск. Питаха ме:
излиза ли в отпуска председателят на Общинския съвет, както
всички останали кандидати за народни представители. И аз
отговорих по телефона, че той трябва да си пусне отпуск в деня, в
който Общинският съвет заседава.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Той не е на щатна длъжност, колеги!
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Председателят е на щат!
РУМЯНА СИДЕРОВА: Как ще е на щат? На основание на
кой текст от закона трябва да взима отпуск, той не е държавен
служител.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Четейки чл. 161…
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Той може да е посочил
грешен текст, вие не се хващайте за текста!
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не се хващаме за текста,
неговото качество е председател на общински съвет. Той не е
държавен служител по смисъла на чл. 2 от Закона за държавния
служител.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вие какво искате, да не излиза в
отпуск изобщо? Това ли е тезата?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е длъжен. Това е орган на местна
власт, която е отделена от държавата и няма нищо общо с
държавната власт. И не изпълнява никакви държавни функции.
Местните власти са разделени и са отделни от държавната власт.
Това не е единната и всенародна социалистическа власт, която беше.
Имаме Конституция от 1991 г., която раздели властите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не е длъжен, да, но не може да
провежда кампания, когато изпълнява функциите си. И законът не
говори за държавен служител, а за държавна служба, което е поширокото понятие от понятието държавен служител.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, твърде логично
е това. Колега Сидерова, справете се с решение на Конституционния
съд, че е по-широко държавната служба. В края на краищата
правната логика изисква, то не е необходимо винаги да има текст.
РУМЯНА
СИДЕРОВА:
Кое
е
решението
на
Конституционния съд?
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Не мога сега да го
кажа, но в края на краищата аз също се присъединявам към
мнението на госпожа Солакова, че не можем така да му отговорим.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, ще подготвя писмото и ще
го предложа като текст.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други писма?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Постъпило е по електронната
поща с вх. № НС-22-179 от 4 септември 2014 г. писмо от Тихомир
Петров, с което господинът казва, че е изтеглил Приложение № 14НС – заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс. Долу в бележките на
образеца на приложението пише, че то се подава пред органите по
чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, което не било ясно. Приложил е
самото заявление, на което отгоре пише до кого се адресира, ясно е
кой е органът по чл. 23, ал. 1. Отделно от това, тъй като не искал да
гласува нито по настоящ, нито по постоянен адрес, предлага ние да
направим промени в закона и гражданите да гласуват където им е
удобно, а не където на държавните служители е удобно да ги
нагласяват.
Предлагам в случая да отговорим кратко, че в приложеното
от него приложение е ясно до кой адресат трябва да бъде изпратено.
И на последно място, докладвам писмо с вх. № НС-22-181 от
5 септември 2014 г., в което господин Радослав Кавалджиев ни
уведомява, че той е подал молба за напуска не политическа партия
„Нова България”, която прилага към електронното писмо, и моли за
съдействие името му да бъде изключено от регистъра възможно найскоро. Аз не можах да разбера точно от кой регистър да бъде
изключено името му. Опитах се да се свържа по телефона, но никой
не ми отговори на този телефон. Затова прилагам да остане за
сведение.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте, госпожа
Сидерова, за следващо писмо.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределено ми е,
може да се каже, питане № НС-06-22 от днешна дата от директора на
дирекция „Административно обслужване” на община Бургас.
Директорът на дирекция пита дали е възможно Приложение № 84-
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НС от изборните книжа, което протокол за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК/Подвижна СИК, да бъде в една
част попълван предварително и така раздаден като бланка на
комисията по чл. 287, ал. 7, в съответните общини, за да бъдат
еднакви данните, които се попълват във всички протоколи и които
не са свързани с особеността на която и да е комисия.
Качила съм в днешно заседание проект, който е съобщение.
Става дума за попълване на номера на изборния район, общината и
двете нулички, които са в общините, в които няма районно деление,
в кутийките, които са за номера на избирателната комисия, за
попълване на номера на изборния район и наименованието му, както
и на наименованието на общината и датата, на която се произвеждат
настоящите избори, както и в табличката, която е част от това
приложение, в която се описва какво приема комисията по чл. 287,
ал. 7, са сложени квадратчета, в които да се слага Х, за да може да се
отбелязва какво е прието. Напечатано е, че се приема една торба,
както и че се приема един плик – това е по т. 2 в табличката, и
описанието на този плик е дадено по същия начин – кои протоколи
трябва да се намират в него и кои са приложени.
В интерес на истината от проекта, който е предложен, аз
сложих още едно квадратче за други протоколи на СИК, тъй като в
решението, което приехме вчера с № 826-НС, ние приехме, че в този
плик ще влязат и протоколите по чл. 279, ал. 3 при наличие на спор
за действителността или недействителност на глас.
Подготвила съм съобщение, ако го одобрите, че считаме, че
за по-добрата организация на процеса за предаване и приемане на
изборните книжа и материали може да бъде подготвен по този начин
протоколът, като трябва да се спази образецът, който е нашето
приложение. И като пример прилагаме за различните общини този
проект, който ни е предоставено от община Бургас. Предоставям ви
го на вниманието и лично аз считам, че е хубаво да се осмисли от
членовете на Комисията и в понеделник или вторник евентуално да
разсъждаваме. Тъй като има общини с много секции, по-лесно ще им
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бъде, вместо да напише 300 пъти „Втори изборен район Бургаски” и
„Община Бургас”, това да е отпечатано. Вместо да напишат 300 пъти
„020400”, това да е отпечатано. За това няма никаква пречка, тъй
като нашата книга е образец, тя се попълва и няма пречка част от
повтарящите се данни да бъдат отпечатани за облекчение на
работата на комисиите. Но нека като го погледнете и осмислите и
преценим, че може така, ще го приемем. Още повече, че става дума
за дата 5 октомври през нощта или 6 октомври в ранните часове,
така че можем след два-три дена да го приемем.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Нали няма да го
гласуваме сега?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, няма да го гласуваме.
И другото, към което искам да насоча вниманието ви, което
не е доклад, това е проектът с № 793 за секциите за гласуване с
подвижна избирателна кутия, който също ви предлагам в
понеделник или вторник да приемем. Това е пет-шест дена преди
крайния срок за подаване на заявленията за образуване на такава
секция, още повече че текстовете на това решение не са свързани с
правата на гражданите специално, а по-скоро с действията на
органите по чл. 23 при създаването на секциите за гласуване с
подвижна избирателна кутия.
Имам и още едно писмо, което ще ви докладвам в
понеделник, не е бързо.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Христов има
думата.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам опасение, че може да се
стигне после и до други предложения, защото например всички
протоколи за всяка област са различни и би могло при отпечатването
на протоколите да се пише еди-кой си Бургаски. Нулите могат във
всички протоколи да бъдат отпечатани, защото там, където няма
административно деление, защото административно деление има
само във Варна, Пловдив и София, но във всички останали двете
нули могат да бъдат сложени. И ако разрешим веднъж така да се
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облекчи работата, ще се окаже, че има и други документи и може да
последва следващо предложение. Така че не го намирам за много
уместно.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ще го обсъждаме покъсно.
Госпожа Солакова има няколко писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви НС-04-9 от 4
Септември 2014 г. едно писмо-указание от министъра на финансите
до всички първостепенни разпоредители с бюджет във връзка с
подготовката на проектобюджетите за 2015 г. в съответствие с
Решение № 57 от 4 февруари 2014 г.4 за бюджетната процедура за
2015 г. Съгласно това решение на Министерския съвет в един
определен срок – до 2 септември т.г. министърът на финансите
трябва да даде указание до всички първостепенен разпоредители с
бюджет да подготвят проектобюджета за 2015 г., както и да
актуализират бюджетната прогноза за 2016 и 2017 г. В тази връзка са
дадени подробни указания.
На този етап ви го докладвам за сведение. Предлагам да
възложим на счетоводството да се изготви проект на бюджет за 2015
г., както и актуализация на бюджетните прогнози за 2016 и 2017 г.
Срокът е 19 септември, но в един по-ранен период от време да ни се
представи този проекта, за да можем да се запознаем и да направим
своите бележки и корекции по проекта.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря. Това е за
сведение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение писмо вх.
№ ЦИК-00-229 от 1 септември 2014 г. – предложение за безплатен
тест на нов продукт профил на купувача. Тъй като ние не
поддържаме самостоятелно правно-информационна система, по тази
причина ви го докладвам само за сведение.
Докладвам за сведение и за възлагане на администрацията за
актуализиране на информацията за техническите екипи. От
Министерския съвет сме получили писмо с приложение НС-03-41 от

54
2 септември 2014 г. В тази връзка имаме писмо от Областна
администрация – Бургас, към вх. № НС-15-26 от 25 август 2014 г.,
получено е на 3 септември 2014 г. с една корекция в техническия
екип.
За сведение ви докладвам писмо НС-15-110 от 3 септември
2014 г. относно липсващ прикачен файл към писмо на РИК.16.
И още едно писмо за сведение – НС-05-67 от 2 септември
2014 г. Това е писмо на областния управител на област Монтана до
министър-председателя във връзка с по-добрата организация на
изборите на 5 октомври 2014 г. Отчасти такива въпроси бяха
докладвани от срещата, проведена при министър-председателя,
както и по повод писмо от областния управител на област Плевен.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа Ганчева сега.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на колегата
Баханов ви докладвам писмо ЕП-04-02-423 от 3 септември 2014 г.
Проектът за отговор на това писмо е качен във вътрешната мрежа с
вчерашна дата. Писмото е от началника на Трето районно
управление – СДВР, господин Павлов, който във връзка с извършена
проверка по преписка с вх. № 29-418 от 2014 г. от сектор
„Противодействие на икономическата престъпност” при Трето
районно управление – СДВР, ни е изпратил да извършим проверка и
да отговорим на следните въпроси: има ли входирана подписка за
регистрация на политическа партия „Българска националнопатриотична партия”, предоставена ни във връзка с регистрация на
политическата партия в избори за членове на Европейския
парламент; под какъв номер е регистрирана същата подписка; кога и
от кого е внесена същата подписка; как е представена подписката –
на електронен и/или хартиен носител. И ни моли да представим
заверени копия от подписката за регистрация на политическа партия
„Българска национално-патриотична партия” както следва: стр. 1,
ред 9 за лицето Цветана Бориславова Стоева със съответния ЕГН и
стр. 19, ред 745 за лицето Цветана Бориславова Стоева със
съответния ЕГН.
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В писмото сме помолени да посочим трите имена, ЕГН, адрес
за призоваване, телефон и други установъчни данни на физическото
лице, което е предоставило подписката по т. 1 пред Централната
избирателна комисия.
В тази връзка колегата Баханов е изготвил проект за писмо, с
което се отговаря, че във връзка с писмо Ви предоставяме следната
информация и данни. Регистрацията на партиите и коалициите за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България, насрочени за 25 май 2014 г., се извършва
съгласно условията на наше решение (с цитиран номер). Условията
за реда и проверката на списъците на избирателите, подкрепящи
регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за
членове на Европейския парламент, насрочени за 25 май, са уредени
в наше решение (със съответния номер). Двете решения са достъпни
на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
Предоставяме Ви поисканото заверено копие от стр. 1, ред 9
и стр. 19, ред 475 от цитирания от началника господин Павлов
списък.
С оригиналите на приложените документи може да се
запознаете на място в седалището на ЦИК при спазване на ред за
отваряне на специално помещение, в което се намират. И съответно
са описани приложенията.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен да изпратим това писмо на съответното РДВР, моля да
гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
И сега, колеги, аз си позволявам да ви докладвам едно
препратено от Министерството на външните работи искане на
консула в Истанбул, което е качено във вътрешната мрежа. За какво
става дума? Установено е, че при записването на електронните
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заявления се изписват местата, от които се подават електронни
заявления по различен начин. Уеднаквяването е наложително според
грамата на консула на Истанбул и отзад се описват точно случаите, в
които трябва да се уеднакви. Мога да ви дам време да се запознаете,
но да ви кажа за какво се касае. Място, обозначено с различни
имена, въведено два пъти. А номерът на квартала е същият. По
подобен начин са въведени по два пъти още няколко места за
гласуване, при които са налични малки различия в името. И описва
подробно какво трябва да се промени отзад с едно приложение. Ако
ми позволите, да го изпратя на „Информационно обслужване” със
съпроводително писмо, което да промени.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А пък аз ще помоля, ако ми позволите,
все пак малко по-обстойно да се запознаем с този документ, пък
тогава да го пращаме на когото и да било.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, оставяме го.
Само ви докладвам, че е качено във вътрешната мрежа.
И две писма бих желала да докладвам, които съм изготвила
доста отдавна и които биха могли да тръгнат до техните адресати.
Едното е до Иван Дамянов, който ни пита кога ще бъдат обявени
секциите за гласуване в чужбина. Аз отговарям, че те ще бъдат
обявени на сайта. И другото е до господин Манчев, който пък пита
защо европейски граждани със статут на постоянно пребиваващи в
България, не могат да гласуват тук и могат ли. И аз казвам, че не
могат, защото изборите са за народни представители, а не за
европейски парламент или за общински и местни избори.
Това са моите доклади.
Който е съгласен тези две писма да бъдат изпратени, моля да
гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
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Колеги, от печатницата са съобщили, че пътуват до нас, за да
ни покажат предпечатната подготовка, за да може тази вечер да
започне печатането на бюлетините.
Господин Пенев има думата.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, исках да кажа, че по днешното
дело има постановено решение № 10774 от 5 септември 2014 г.
Припомням, че това е във връзка с жалбата срещу отказа да се
предостави информация във връзка с ползването на отпуск от
членовете на Районната избирателна комисия – Хасково. Решението
е с диспозитив обезсилва нашето решение и прекратява
производството, като Върховният административен съд е приел, че
жалбата срещу решението на РИК в случая е недопустима, тъй като
ние можем да упражняваме контрол само когато става въпрос за
изборния процес. И поради тази причина съдът е приел, че жалбата
изначално е била недопустима и не е следвало да се произнасяме с
решение.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС-14-5 от 4 септември
2014 г. е постъпило искане от господин Радко Петрунов, кмет на
община Трекляно, с искане да бъде отворено помещението, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от 2011 и 2013 г. от
произведените избори. Подготвил съм проект на писмо, като съм
допълнил това, което Иванка Грозева беше подготвила преди и съм
работил върху него, казал съм допълнително, че с Решение № 826НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК са посочени условията и редът за
прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените
помещения и отделно от това Централната избирателна комисия ще
вземе нарочно решение за отваряне на помещенията, в които се
съхраняват такива книжа непосредствено преди деня на изборите за
народни представители на 5 октомври, за което ще бъде
своевременно уведомен. В този смисъл е писмото. Ако сте съгласни,
можем да го гласуваме.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, който е
съгласен с това писмо, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа от 2
септември е качено писмо във връзка с разпореждане на Софийски
районен съд, Трето гражданско отделение, по гражданско дело №
8844 от 2014 г., с което разпореждане Софийски районен съд указва
на Централната избирателна комисия да изпратим справка за
регистрираните кандидати за членове на Европейския парламент от
политическа партия ГЕРБ през 2010 г. Не знам защо пише 2010 г., но
в писмото-отговор, което съм подготвил и съм качил, казваме, че в
изпълнение на разпореждане по съответното дело приложено
изпращаме копие на Решение № ЕП-133 от 13 май 2009 г. на ЦИКЕП
за регистриране на кандидатска листа на политическа партия ГЕРБ
за участие в изборите за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България на 7 юни 2009 г. Нарочно съм
посочил датата, в решението също пише, че е от 13 май 2009 г.,
предвид това че е посочена 2010 г., но в 2010 г. ние регистрации не
извършваме. Ако сте съгласни, колеги с този текст, може да
гласуваме писмото и да го изпратим с приложеното решение на
Софийски районен съд.
ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен с това
писмо, моля да гласува.
Гласували 11 члена на ЦИК: за - 11 (Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 6
септември, в 16 ч.

59
(Закрито в 17,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Златарева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

