ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 286
На 27 март 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Решение по отношение на писма от администрацията на
Министерския съвет във връзка с използването на технологии за
осигуряване на копие от протокола на секционната избирателна
комисия.
Докладва: Паскал Бояджийски
2. Проекти на решения за регистрация на политически партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Докладва: член на ЦИК, приел документите
3. Проекти на решения за назначаване състави на РИК.
Докладва: отговорници по области
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер
Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов, Владимир
Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал
Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАЩИ: няма.
Заседанието бе открито в 11,45 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 27
март 2013 г.
Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения или
допълнения?
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, предлагам да допълним дневния ред с решение
по отношение на писма от администрацията на Министерския съвет
във връзка с използването на технологии за осигуряване на копие от
протокола на секционната избирателна комисия и във връзка с
писмото

по

отношение

на

екземплярите

на

предпечатната

подготовка на Приложение № 80, Приложение № 86 и Приложение
№ 88.
Необходимо е да дадем нашето становище във връзка с
процедурата по съгласуване изработката на тези книжа и съгласно
чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
допълнения?
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Бояджийски, Вие имате
предвид писмото на Министерския съвет, заведено в Централната
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избирателна комисия под № 303 от 18.03.2013 г. или има друго,
което е новопостъпило?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, имам предвид писмо с
вх. № 303 от 18.03.2013 г. и писмо с вх. № К-02-19-28/22.03.2013 г.
от Министерския съвет на наш вх. № 112-НС от 22.03.2013 г.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви.
Подкрепям предложението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други
предложения по дневния ред?
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих предложила с отделни писма
да отговорим на двете отделни писма на Министерския съвет нищо,
че са изготвени в един проект и са качени заедно във вътрешната
мрежа в папка „Заседания”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Специално

във

връзка

с

предложението на госпожа Солакова аз не възразявам отговорите да
са в две писма. Можете да погледнете в папката за днешното
заседание. Там има проект № 2 – ксерокопие 2013-1. Там са
направени наистина отделно – по писмо № 303 какво да се отговори
и по писмо № 112 какво да се отговори. Изготвен е един проект на
писмо, обобщаващ двата отговора.
Не пречи да бъдат разделени на два, стига да го разгледаме и
да имаме становища и по двете писма.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други бележки по
дневния ред?
Ако
Заповядайте.

няма,

давам

думата

на

господин

Бояджийски.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Аз вече запознах
колегите с това къде да намерят проектите на писма. Също така в
днешното заседание е качена и входящата поща от Министерския
съвет – писмо № 303 от 18.03.2013 г. Доколкото знам, то е било
разпространено достатъчно рано преди настоящото заседание заедно
с приложението към него и всеки е имал възможност да се запознае.
За улеснение на всички колеги това писмо се намира и в
папката за днешното заседание в сканиран вид така, че всеки може
да го чете, да си прави справки и съответните изводи въз основа на
него.
По точките в това писмо предлагам следните отговори:
По т. 1 на писмото:
Предлагам да приемем, че за изготвяне на ксерокопие от
протокола на секционните избирателни комисии по чл. 211, ал. 1 от
Изборния кодекс, а това е протоколът за отчитане на резултатите от
изборния ден, и протоколът на РИК по чл. 235, ал. 1, тоест,
протоколът, в който пък РИК да отчете своите резултати, да се
използват копирни машини, чиито технически характеристики
позволяват отразеният светлинен образ да се прехвърли директно
върху светлочувствителен барабан, след което полученият образ се
разпечатва.
Както виждате, това е становище, изразено в писмо на
Българската асоциация по информационни технологии до главния
секретар на Министерския съвет на Република България и е в т. 1 от
това писмо, което е приложено към писмото на администрацията на
Министерския

съвет.

Тоест,

това

всъщност

е

процесът

ксерокопиране на документи, като добавяме, че също въз основа на
това

писмо

от

Българската

асоциация

по

информационни

технологии е възможно използването на комбинация от две
устройства: скенер, където оригиналът се осветява, а отразената
светлина се прехвърля върху светлочувствителна матрица, и
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принтер, които са свързани по между си така, че отпечатването да
става непосредствено след сканирането на оригинала.
По т. 2 на писмото:
За размера на оригиналния документ и размерът на копието
предлагам копията на протокола на СИ К, съответно РИК да могат
да бъдат във формат А4 или А3 в зависимост от техническите
характеристики на техниката по предходната точка. Тоест, ако
форматът е А3, а пък при сканирането той може да бъде намален на
А4, което дава по същество същия образ, който е на А3, но умален,
да няма разлика, да се считат за едно и също нещо.
Аз предлагам само на обсъждане всичко това, което говоря, а
след като се чуят мненията на всички колеги, да излезем с общо
решение.
По т. 3 от писмото:
Съгласно

Изборния

кодекс

протоколът

на

СИК

се

ксерокопира в избирателната секция, а протоколът на РИК – в
районната избирателна комисия. Допуска се една копирна машина
да бъде използвана за копиране на протоколите на две или повече
секции, находящи се в една сграда при спазване изискванията по
предходното изречение и на изискването протоколите на СИК да се
предадат на РИК в срок до 24 часа след приключване на
гласуването. Като тук ви предлагам вместо копирна машина да
напишем: допуска се техниката по т. 1 да бъде използвана за
копиране на протоколите на две или повече секции.
Това е във връзка с т. 3 на писмото на Министерския съвет, в
което е записано: „Отново поставяме въпроса относно възможността
две и повече секции да се обслужват последователно с една или две
копирни машини, които да се преместват от секция в секция.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не можем да намерим писмото,
нито го има при Лили Тошева.
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ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Моля

Ви

се,

госпожо

Сапунджиева, ето, това е папката за днешното заседание с проекти
от 27.03.2013 г. Това е във вътрешната мрежа – проект № 2 –
ксерокопие 2013-1. Ето го писмото на Министерския съвет. Всички
неща са в една обща мрежа.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз искам да си го принтирам.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Може

ли

да

ми

дадете

възможност да Ви го принтирам? Ето, принтирам го. Заповядайте.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Нека и в други край на залата да
се сложи един принтер.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, няма проблем
да има принтер, стига да има компютър, от който да се отпечатва. По
принцип проектите за заседанието са качени във вътрешната мрежа.
Затова сме снабдени и с лаптопи. Ако имате нужда от принтер, няма
проблем.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да разбера какъв е проблемът, да
се ксерокопира тези материали. Защо са тези излишни спорове? Кое
е лошото и да се ксерокопират?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз, колеги, не мога да преследвам
всички изисквания на всеки отделен член на комисията. Казахте, че
искате да бъде качено в мрежата, в мрежата е. Казахте, че искате да
бъдат сканирани, сканира са, в мрежата са. Сега трябваше освен да
напиша писмото и да го сканирам и ксерокопирам в 22 копия ли?
Извинявайте, но нали затова имаме администрация? Може ли всичко
да свърша.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, не, по отношение
на хартиения обмен на документи мисля, че стана ясно и госпожа
Солакова докладва веднъж какво е положението с хартията, какви са
разходите. В тази връзка ние сме снабдени с компютри, които
разполагат с вътрешна мрежа и всеки от вас може да се запознае с
проектите за заседанието. Неколкократно е обявявано, че няма да
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бъдат разпечатвани документи за всеки един от вас. Няма никаква
пречка в момента, в който някой поиска нещо да му бъде
разпечатано, да му бъде разпечатано. Но нямаме ангажимент преди
заседанието да предоставяме на хартиен носител документите, които
ще се разглеждат, тъй като те са качени във вътрешната мрежа.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, това беше моят доклад. Моля за вашите
становища по изложеното и в крайна сметка да гласуваме едно
писмо-предложение до Министерския съвет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Никой не е поставял въпроса да се размножават всички
материали. По този въпрос има уточнения. Само особено важните
материали аз лично държа да ми бъдат разпечатвани на хартиен
носител, защото държа да виждам целия текст, а на компютъра се
вижда само част от текста. Това само като уточнение по повод на
Вашата бележка.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само за уточнение по
повод на моята бележка – на компютъра се вижда целия текст.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз Ви казвам, че на екрана на
компютъра не се вижда целият текст. Няма да влизам в този спор.
Важните документи, които касаят много сериозно изборния процес,
аз държа да ги получавам на хартиен носител и така, както вие там
сте се снабдили с два принтера, поставих въпроса и в този ъгъл на
залата да се постави един принтер, защото отчитам, че на вас са ви
малко множко два там, но няма пречка всеки да се снабди и по един,
както иска. Оставям настрана този въпрос.
Предлагам колегата Бояджийски първо да докладва писмото,
което е постъпило на 18.03.2013 г. Това, първо. Считам, че
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умишлено тенденциозно това писмо, което вече от 18 март стои
всеки ден в дневния ред, но не се докладва, въпреки че Централната
избирателна комисия не беше толкова натоварена, умишлено днес, в
днешния ден, в който изтича срокът за регистрацията на партиите и
в който изтича срокът за назначаване на районните избирателни
комисии, заседанието започва с това писмо.
Апелирам към всички колеги да се запознаят много подробно
с писмото. Аз съм се запознала с него още в деня, в който то влезе в
дневния ред и ми беше казано, че има такова писмо, и да се
запознаят подробно и с проекта за отговор.
Първо, настоявам колегата Бояджийски да докладва писмото
и всеки от колегите, който счита, че има интерес, колеги, това
писмо, това питане от Министерския съвет е много важно. То касае
предоставянето на ксерокопия от протоколите и отговорът, който ни
се предлага, има за цел да заобиколи закона и може да постави под
въпрос целия изборен процес, включително неговата законност и
може да доведе до оспорване на изборните резултати.
Затова, колеги, вземете писмото, вижте проекта за отговор и
много моля сериозно да се разсъждава по този въпрос преди да се
гласува този отговор.
Запазвам си правото допълнително след доклада на писмото
да изразя становище конкретно по така предложените по т. 1, 2 и 3
отговори.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, аз няма да влизам в обяснения и в излишни
доклади. Просто не желая да се чувствам като част от някаква
машина, която прави нещо нередно, а пък друга част от вас да не е
част от тази машина за нередности и да стои от страни и да
коментира лошите, непочтени действия на комисията.
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Колегата Сапунджиева сигурно е чула, ако е била на
заседанията, които са били от 18 март до днес, защото по мой
спомен, то поне три пъти е влизало в доклад на Централната
избирателна комисия.
Освен това тя се е запознала с него, както сама каза, още от
18 март. Тя е заместник-председател на комисията. Този въпрос е
изключително важен и очевидно се е запознала с него. Не знам дали
има мнение от 18-ти досега и дали е формирала такова.
Аз в настоящия момент правя предложение за отговор на това
писмо. Тези предложения няма пречка да бъдат съгласувани със
специалисти,

ако

се

притесняваме,

че

не

сме

достатъчно

компетентни. Не виждам какъв е проблемът. Но ние трябва да
започнем да работим по отговорите, поставени от Министерския
съвет.
Така че, разбирам притеснението Ви, госпожо Сапунджиева,
притеснението е общо, аз поддържам Вашите притеснения за
изборния процес, тук всички трябва да ги споделяме, за да можем да
излезем с ясни и конкретни отговори на поставените въпроси, които
трябва да бъдат дадени от Централната избирателна комисия и от
Министерския съвет.
Така че с доклада на писмото, което е разпространено от 18
март и на всеки един член на комисията на ксерокопие, Вие сте се
запознала с него, сега в момента се намира във входящата мрежа за
справка, аз няма да се занимавам. Той дори беше направен от мен
при доклада на предложенията за отговор. Към всяко предложение
споменах съответната част от писмото на Министерския съвет.
След като толкова добре сте се запознала с него, според мен
можете да си формирате извод за направените предложения – дали
те са добри, дали не са добри, какво предлагате да се промени в тях
и какво предлагате евентуално да се добави.
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Това е целта на настоящия доклад – да може да се започне
разговор по отношение на това какво е нашето виждане като
Централна избирателна комисия по поставените от Министерския
съвет въпроси. Това не са нито вижданията на Паскал Бояджийски,
нито вижданията на някой друг. Те в крайна сметка ще станат
виждания на Централната избирателна комисия, ако съберат
съответното мнозинство.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Предполагам,

че

госпожа Сапунджиева ще ни запознае с нейните притеснения.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ
председател!

САПУНДЖИЕВА:

Проектът

на

отговор

Благодаря
е

изготвен

Ви,

госпожо

от

колегата

Бояджийски и аз го възприемам като виждане на колегата
Бояджийски, въпреки че писмото, което е входирано с вх. № 303 от
18.03.2013 г., отгоре е записано: „на доклад на Красимира
Медарова” и е с подпис на председателя и е от 18.03.2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Мога ли да поясня,
госпожо Сапунджиева?
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Оставам

с

убеждението,

че

предложеният ни отговор е предложен от докладчика, както е
записано в мрежата, тоест, госпожа Медарова....
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Дали мога, госпожо
Сапунджиева да взема думата?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: .... и го докладва господин
Бояджийски. Така че нека да стане ясно кой предлага този отговор
на писмото на Министерския съвет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може ли, госпожо
Сапунджиева.....
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Нека да свърша, госпожо
председател, не искам да влизаме в диалогов режим.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, отново апелирам към
вас да се запознаете с това писмо. Считам, че за материалнотехническото обезпечаване на изборите отговаря Министерския
съвет и не е работа на Централната избирателна комисия да дава
указания как следва да се спази закона. Министерският съвет
разполага с много по-сериозна администрация от тази, с която
разполага Централната избирателна комисия, с цели отдели от
юристи, дирекции „Правни” и т.н.
Аз възразявам да се изпрати този отговор, който ни се
предлага,

защото

това

по

същество

ангажира

Централната

избирателна комисия с указания, с които се цели заобикалянето на
закона и неспазването на закона.
Какво

имам

предвид?

По

зададения

първи

въпрос:

„Необходимо е да се изясни възможността за използване на други
технологии за осигуряване на копия от протокола на секционната
избирателна комисия....допустимо ли е използването на комбинация
от две устройства, едното от което запазва (сканира, заснема
дигитално копие на оригинала), а другото разпечатва полученото
дигитално копие. Например комбинация от скенер - принтер,
цифров фотоапарат – принтер, мобилен телефон с камера плюс
принтер.
Меко казано, ми настръхват косите от следващите три
предложения. Но в закона е записано: подписаният протокол се
ксерокопира в избирателната секция. Нормата е пределно ясна:
ксерокопира!
Аз си направих труда да извадя от българските речници какво
е

ксерокопие

и

какво

е

сканиране.

Вероятно

българският

законодател е имал това предвид, защото тук, в речника пише:
ксерокопие е копие на печатан текст, рисунка и други, направено от
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фотокопирен апарат, изобилие, множество. А ксерокс е фотокопирен
апарат, който прави копие на текст, рисунка от един лист.
Колеги, неслучайно законодателят е записал ксерокопие,
защото за скенер в речника пише, че скенерът е апарат за
радиоизотопна диагностика и второ, електронно устройство за
фотографиране на изображения и преобразуването им в цифров код.
Ето, тук сега е ключът от палатката. Когато се използва
скенер с принтер, информацията, която се сканира, се преобразува и
тя може да бъде прехвърлена на компютър, а всички, които малко
дори разбират от такава техника, за която аз не претендирам, че
разбирам, но си направих съответните консултации, скенерът дава
възможност да се запамети информацията и след това има програми,
с които тази запаметена информация може да се манипулира и да се
нанасят корекции.
Затова именно законодателят е имал предвид, че трябва да
има ксерокопие, а не сканирано копие и прехвърлено на цифров
носител. Защото, докато се сканира протоколът, той вече с
устройства може да бъде прехвърлен на компютри и по този начин
да бъде манипулиран резултатът.
Затова аз възразявам да се изпраща такъв отговор.
Отговорът на това писмо трябва да бъде с едно изречение,
като се каже, че Министерският съвет отговаря за материалнотехническото обезпечаване на изборния процес при спазване на
изискванията на Изборния кодекс.
По отношение на третото предложение. За копията на
протокола на СИК по отношение на формата това ще го реши
Централната избирателна комисия, както винаги го е решавала, и то
се съдържа в другото писмо.
Съгласно Изборния кодекс протоколът на СИ К се
ксерокопира в избирателна секция, а протоколът на РИК – в
районната избирателна комисия. Дотук – добре. Но вижте какво иска
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да отговори Централната избирателна комисия. Допуска се една
копирна машина да бъде използвана за копиране на протоколите в
две или повече секции, находящи се в една сграда, при спазване на
изискването по предходното изречение и изискването протоколите
на СИК да се предадат на РИК в срок до 24 часа след приключване
на гласуването.
Извинявайте, колеги, изискването на Изборния кодекс,
касаещо ксерокопирането, няма никаква връзка с предаването им в
срок от 24 часа, а тук в закона е написано: „подписаният протокол се
ксерокопира в избирателната секция”, а не едно устройство да
обслужва няколко секции в една сграда.
С тази отговор Централната избирателна комисия отваря
вратата да се разнасят протоколи в едно училище, в което може да
има 30 секции и да не се знае тяхното движение.
Ако, колеги, искате отново да бъдем обявени за основните
манипулатори на изборния процес, подкрепете отговора на това
писмо така, както ни е предложен.
Аз няма да го подкрепя и апелирам към всички членове на
Централната избирателна комисия, които считат, че трябва да
произведем честни и законни избори, да не допускат това да се
случи.
Благодаря ви.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Сапунджиева, аз не мога да
разбера какво пречи на една и съща ксероксна машина да се копират
протоколите – разединените?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Законът пречи.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е вярно, че законът пречи. Никой
не е казал, че протоколите ще се изнасят от секцията и ще се носят
на друго място, за да се копират. Но машината си е машина като
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този лаптоп. Може да се пренесе от едната секция в другата и на
място да се извърши това нещо.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Но тук в предложението за
отговор не е казано това.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Защо трябва да е казано? Къде е
казано обратното?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, много ви моля
да спазвате реда в залата и да се заявявате, когато искате думата, да
не говорите без микрофон и да не говорите едновременно, защото не
може да се осъществи нито аудиозапис, нито стенографски
протокол.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Във връзка с притеснението за използването на една
копирна машина. То няма да наруши изискването на Изборния
кодекс протоколът да се ксерокопира в избирателната секция. Ако
си представим, че тази стая е избирателната секция, а в едно
училище обикновено в големите градове на един етаж има по
няколко избирателни секции – две, три – идеята на отговора е една
копирна машина, един ксерокс или съответната техника, която ще се
използва за копиране на протоколите на СИК, да бъде премествана
от стая в стая. Ще дойде първо в секция № 33, ще ксерокопира
протокола в съответните екземпляри – по един за членовете на
комисията, за наблюдателите, за когото го поиска. След това тази
копирна машина ще бъде пренесена в съседната ученическа стая, в
която е секция № 32. Ще ксерокопира и там съответния протокол на
секционната избирателна комисия и след това същата машина ще
отиде в съседната ученическа стая, където е секция № 31.
По този начин ще бъде изпълнено изискването на закона
протоколите да бъдат ксерокопирани в избирателната секция.
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Нашето притеснение, което искаме да изразим, е това
използване на една машина да не забави процеса така, щото да не се
спази 24-вият срок от приключване на гласуването протоколите да
бъдат занесени от избирателната секция в районната избирателна
комисия.
По отношение на изразеното притеснение и тук приложените
цитати от тълковен речник, аз не съм ги видял лично тези цитати от
тълковния речник. Моля, ако имате, госпожо Сапунджиева,
съответните копия от този тълковен речник, да ги дадете и на
останалите колеги. Това е важно – всеки да се запознае и да формира
мнението си.
Аз отново ще насоча вниманието ви към приложението към
писмо № 0311930/18.03.2013 г. на Министерския съвет. Към него е
приложено становище на Българската асоциация по информационни
технологии.

Знам, че сте се запознала с него, но все пак и за

протокола искам да прочета част от т. 1:
„1. Технологично описание на процеса копиране.”
Все пак това е дадено от Българската асоциация по
информационни технологии. Ако те не знаят какво е копиране, не
знам кой знае.
Там пише така: „Технологично описания на процеса
„копиране”: съвременните устройства, с които се извършва копиране
на информация от хартиен носител – оригинал, върху друг хартиен
носител са комбинация от скенер и принтер и работят на един и
същи принцип. В скенера оригиналът се осветява чрез лампа с голям
интензитет

на

светене,

светодиодна

матрица

или

подобни.

Отразената светлина се прехвърля, обикновено през система от
огледала, върху светлочувствителна матрица тип CCD или подобна
и след това полученият дигитален образ се обработва и насочва към
системата за разпечатване, тоест, към принтера.
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Този

съвременен процес се

базира на

първоначално

известния като ксерокопиране или аналогово копиране процес. При
него отразеният светлинен образ се прехвърля през система от
огледала

директно

върху

светлочувствителен

барабан

–

фотокондукор, след което образът се разпечатва.”
Това са записали като процес „копиране”.
Написаното на практика означава, че в избирателни секции,
където не може да се достави копир, добилият гражданственост
ксерокопирна машина или ксерокс, да може да се достави скенер с
принтер и когато се сканира протоколът и се принтира, да се
принтира в съответния брой копия, необходими на членовете на
комисиите, на наблюдателите, на всеки, който ги поиска.
Имайте предвид, че това дори ще ускори процеса, защото
може да се зададе функция на копиране на повече от един екземпляр
от протокола и това ще ускори според мен процеса.
Това, което е описано в предложението за писмо според мен
по никакъв начин не се различава от току-що цитираното ви от
писмото на Българската асоциация по информационни технологии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз взимам думата по
повод изказването на госпожа Сапунджиева относно това как е
разпределена кореспонденцията. Писмото заедно със становището
на БАИТ е на мой доклад, тъй като е във връзка с отговора, който аз
изготвих с изх. № 99 от 08.03.2013 г. във връзка с решение, което
Централната избирателна комисия гласува до главния секретар на
Министерския съвет на Република България във връзка с абсолютно
същите въпроси.
Това писмо, колеги, го има във вътрешната мрежа в
заседанието от 08.03.2013 г. Който иска, може да си припомни
текста на писмото. В това писмо ние сме отговорили, че изискването
за предоставяне на ксерокопия от подписания протокол за
съответния вид избор след изготвянето му налага необходимостта от
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вземане на решение от страна на Централната избирателна комисия
относно прилагането на този законов текст. Същото решение се
намира в пряка връзка и с решението за утвърждаване образеца от
протокола на секционната избирателна комисия като вид изборна
книга, което „съгласно разпоредбата на чл. 12 от Изборния кодекс
следва да бъде взето от ЦИК в петдневен срок след насрочване на
съответния вид избор” и т.н. – продължава текстът на писмото.
Както си спомняте, хронологично ние приехме образците на
изборните книжа и в образците на протоколите на секционните
избирателни комисии заложихме съответните реквизити, които да
дадат възможност както за ксерокопиране, така и за сканиране на
протокола според разбирането, което тогава възприе Централната
избирателна комисия.
В тази връзка кореспонденцията, която господин Бояджийски
ви докладва, беше отбелязана на мой доклад, за да мога да направя
връзката между двете. Тъй като Централната избирателна комисия
се ангажира с взимане на решение по въпроса относно това какво ще
се счита за ксерокопие по смисъла на чл. 212, ал. 7 от Изборния
кодекс, аз считам, че ние трябва не просто да отговорим с писмо, а
да излезем с един проект за решение, така, както имаме и предишно
решение в тази връзка, обективирано в писмото, което аз ви
прочетох.
По-нататък относно това писмо, което господин Бояджийски
ви докладва, приложеното към него становище на Българската
асоциация по информационни технологии, разбира се, не ни
обвързва по никакъв начин. Аз лично споделям становището, че
след като законът борави с две отделни понятия – ксерокопие и
сканирано копие – и се въвежда задължение .....
Госпожо Сапунджиева, ако искате Вашето изявление да влезе
в протокола, ще трябва да ме изчакате да приключа, да си включите
микрофона и то да бъде записано. В противен случай репликите,
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които отправяте, няма как да влязат в протокола. А, както ви
докладвах в предходното заседание, вече има упреци от журналисти,
отправени към нас, че членовете на комисията си позволяват да
говорят без микрофон и по този начин техните изявления не стават
достояние на обществеността.
Много Ви моля да ме изчакате да приключа. Ще Ви
предоставя възможността за заявите Вашето становище.
Сега ми трябва малко време да се концентрирам и да си
възстановя логиката на изложението.
Това, което исках да кажа, е, че технологичното описание на
двете операции, което е отразено в приложеното от Асоциацията
писмо, според мен ясно разграничава двата вида операции в
зависимост от техниката, която се използва, и в зависимост от
характеристиката на процеса.
Аз също не споделям становището, че сканирането може да
бъде приравнено на ксерокопиране и именно в тази връзка намирам
дискусията за полезна и считам, че дори, ако е необходимо,
Централната избирателна комисия следва да привлече специалист, с
когото да се консултира. Изборният кодекс ни дава тази възможност.
Това писмо, което администрацията на Министерския съвет ни е
изпратила от Асоциацията, не ни обвързва по никакъв начин. Те са
ни приложили тази кореспонденция за улеснение.
В тази връзка правя предложение първо да отговорим на
поставените въпроси с нарочно решение и следващо правя
предложение да привлечем специалист, може би от Българска
академия на науките, където на мен ми се струва, че организацията,
ако мога да използвам тази дума, която разполага с найкомпетентните специалисти по въпросите, които ние в момента се
опитваме да решим, тъй като при всички случаи считам, че в случая
за изясняване на това понятие са ни необходими специални знания и
по мое мнение в Централната избирателна комисия няма такива
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специалисти, които да разполагат със съответната експертиза, която
да ни даде възможност обосновано да изтълкуваме това законово
понятие, за да може, както госпожа Сапунджиева каза, да няма
никакви опасения от оспорване на парламентарния вот.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз споделям, че действително въпросът е
много важен, съществен за отчитане на изборните резултати, поради
което аз споделям, че по повдигнатия въпрос ЦИК трябва да излезе
със специално решение, а не инцидентно под формата на отговор на
някакво питане, още повече че тук в момента се запознаваме преди
15 минути с този отговор. А въпросът е действително сериозен.
Споделям също така, че има съществена разлика между
ксерокс-машина, условно говоря, и скенер и отговорът на
въпросната организация, който беше така детайлно прочетен от
господин Бояджийски, категорично прави разлика между двете
устройства и апарати.
Същината е именно, че при единия образ се използва
светлинният поток, а при другия се дигитализира. Съществената
разлика тук е дигитализацията, поради което това са и два различни
типа устройства и неслучайно законът категорично е разграничил
едното и другото, споменавайки ги на различни места в Изборния
кодекс.
Проблемът с дигитализацията е, че въз основа на тази
дигитализация не знаем как сред тези предлагани не знам си какви
устройства ще върви потокът от следващия поток на така наречената
дигитализирана вече информация. Това е притеснението тук, което
трябва да бъде изчистено.
Дотук свършвам с уточняване на терминологията. Става
въпрос за дигитализацията, за която ние не знаем впоследствие как
тези устройства, наречени скенери, ще се използват и дали има
някакви защитни организми, съответно гаранции тази дигитализация
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да

бъде

въпрос

на

ограничение,

ако

евентуално

бъде

недобросъвестно използвана.
По отношение на писмото – отговор. Не мога да приема
Централната избирателна комисия да дава уклончиви отговори с
вариативни отговори на органи и организации, които без ясни и
категорични правила да постъпват по места, както намерят за добре.
Няма „или – или”. Откъде да знам в коя секция ще се използват
скенери, а в другата секция ще се използват компютри. Откъде да
знам в кои секции ще се използва по предложения вариант секции с
ксерокопия А3 и А4 и от кого зависи това и при какви условия. Това
от волята на кой чиновник зависи.
Или още повече, ако се тръгне по тази логика, ще се окаже, че
във въпросните секционни избирателни комисии едните имат едни
условия за работа, а пък другите секционни избирателни комисии
имат съвсем други условия за работа и това зависи от някой
безличен чиновник, без ЦИК да знае как са разпределени тези
машини.
Поради

всичко

това

аз

категорично

възразявам

по

създаването на вариативни отговори по питания на съответните
институции, които да преценяват както намерят за добре, без
последващ контрол от Централната избирателна комисия именно в
защита на нормалното протичане на избирателния процес.
Засега свършвам, като подкрепям наистина, че въпросът е
действително важен и ЦИК трябва да се произнесе със специално
решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

аз

също

подкрепям

становището, че трябва ЦИК да се произнесе с решение по
поставените

въпроси.

Това

е

всъщност

въпрос,

свързан

с

прилагането на чл. 212, ал. 7 от Изборния кодекс, съгласно която
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разпоредба секционната избирателна комисия трябва да предостави
ксерокопие от своите протоколи на посочените в закона лица при
поискване.
В случая употребеното понятие „ксерокопие” за мен
специално не създава въпроси относно това какво представлява,
защото, както и други колеги казаха, това понятие е придобило
гражданственост. Знаем, че това е копие, направено по един
определен начин от така наречени „ксерокс машини”. Фактът, че
законодателят използва две различни понятия, говори съвсем ясно за
идеята на законодателя в кой случай да става дума за ксерокопие, в
кой случай да се говори за сканиране, тоест, да се използва апарат
скенер.
В случая чл. 212, ал. 7, използвайки понятието „ксерокопие”,
изисква копието да бъде направено така, че да отговоря на това
копие, получено от ксерокс машина.
Този въпрос, който поставя Министерският съвет и самата
формулировка

в

писмото,

не

случайно

може

би

госпожа

Сапунджиева обърна внимание и апелира всички членове да се
запознаят с писмото, запознавайки се със зададения въпрос, веднага
става ясно, че Министерският съвет има разбирането, че предлага
други технологии за осигуряване на копия от протокола. Защото
точно такава е формулировката на първия въпрос. Необходимо е да
се изясни възможността за използване на други технологии, тоест,
извън технологията, за която говори законодателят в чл. 212, ал. 7.
И във връзка с така зададения въпрос искам само да обърна
внимание на отговора от Българската асоциация по информационни
технологии. Те отговорят с едно писмо, което започва така:
„Във връзка с цитираното по-горе писмо и очакването ви за
предложение и варианти за решаване на сложната от гледна точка на
обем ...” Тоест, те отговарят на очакванията на администрацията на
Министерския съвет и предлагат своята трактовка по разбирането на
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разпоредбата на чл. 212, ал. 7 и се опитват да изложат своето
виждане за идеята на законодателя, вложена в тази разпоредба.
Аз не съм съгласна с отговора, който е изготвен като проект и
по никакъв начин не считам, че Централната избирателна комисия в
момента следва с отговор на писмо да се ангажира и впоследствие да
приеме решение, с което да укаже на администрацията на
Министерския

съвет

и

всяка

друга

администрация

на

изпълнителната власт, която е ангажирана с организационнотехническата подготовка, включително доставката на машини и
техника, да приема впоследствие едно решение, тъй като вече е
отговорила така на едно писмо на главния секретар.
Ще пропусна и аз втория въпрос в писмото дотолкова,
доколкото има връзка с последващо писмо и изготвен последващ
отговор на администрацията на Министерския съвет и ще се спра на
т. 3 относно въпроса за възможността две и повече секции да се
обслужват последователно с една или две копирни машини.
От изказванията в залата разбирам, че ние имаме еднакво
виждане по въпроса, че ксерокопието се прави в секцията.
Зададеният въпрос, колеги, е за възможността две и повече секции
да се обслужват последователно с едни и две копирни машини. Само
че ние не отговаряме дори на този въпрос, а формулировката с тази
неяснота може да остави впечатление, че секционни комисии, които
се намират в една сграда, могат да бъдат обслужени с една машина –
така, както първоначално бяхме разбрали първото запитване, по
повод на което имаше отговор, изготвен от председателя на ЦИК на
08.03.2013 г., впоследствие проведена среща, на която аз твърдя, че
госпожа Медарова много коректно формулира под формата на лично
мнение отговор на въпроса може ли да бъдат обслужвани. Да, може,
като се съблюдава срока за предаване на секционните протоколи,
като пи никакъв начин това не трябва да пречи и да забавя този
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процес, но при категорично и ясно записан текст: ксерокопието се
прави в помещението, където е секционната избирателна комисия.
Затова, ако такава е идеята и на вносителя – докладчик,
господин Бояджийски, отговорът по трети въпрос просто трябва да
се преформулира, за да обективира волята на Централната
избирателна комисия в този смисъл.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само едно изречение да
кажа. Отговорът до главния секретар на Министерския съвет е
изготвен по решение на Централната избирателна комисия. Аз само
изготвих проекта за отговор.
Благодаря ви.
Господин Христов, заповядайте.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, тъй като темата на разговор има
всъщност два предмета. Първият предмет е сканирането и
евентуалното копиране на материалите, а вторият предмет е какви
устройства ще се използват и къде ще се случват тези неща.
Аз мисля, че отговорът се съдържа в закона и той е много
прост. В секцията се фотокопира, а в районната избирателна
комисия се сканира. Това именно е много прост отговор, който е
видим от текстовете на закона. Районната комисия е длъжна да
сканира и да качи в 48-часов срок секционните протоколи, а в
секцията те се ксерокопират.
Колеги,

думата „ксерокопиране”

по-скоро нека

да я

възприемем като фотокопие, защото аз не съм запознат с цялостната
продукция на фирмата „Ксерокс”, но съм виждал толкова видове
машини, че въобще не съм сигурен за коя точно машина-ксерокс,
става въпрос от цялата широка гама продукти, които те произвеждат.
Поради това предлагам това да го разбираме като фотокопие, даже
може и да не ползваме тълковния речник. Всички ние знаем каква е
разликата между фотокопиране и сканиране. Предполагам, че повече
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от нас поне са ползвали в ежедневния си живот тези две достижения
на съвременната цивилизация.
Поради това ви предлагам в този отговор първо да посочим,
че фотокопирането се извършва в секцията.
А по отношение на другата тема, за мен лично няма пречка в
едно училище, където има 10 секции, да има и 10 копирни апарата
или 1 копирен апарат. Проблемът обаче е друг. Времето,
технологичното време, в което този един фотокопирен апарат ще се
„разходи” – образно казано – във всички 10 – 12 или примерно само
5 секции, тъй като времето, което ще отнеме хипотетично направата
на 20 копия, ако те са 20 минути в една секция и са 5 секции,
умножено по 5, стават 100 минути. Като добавим и времето за
сканирането в Районната комисия, това означава, че най-рано
пристигналата при нас комисия с това забавяне средно по час и
половина – два и още час и половина – два за сканирането, то найрано пристигналата комисия тук при нас ще бъде в 8,00 – 9,00 или
10,00 ч. сутринта на 13 май.
Така че, колеги, аз лично казвам и за мен няма законова
пречка един фотокопирен апарат да бъде „разходен” из всички
секции в едно училище, стига те да са заедно. Подчертавам обаче –
фотокопирен апарат, а не дигитално копиращо устройство, тъй като,
пак казвам, законодателят прави разлика между дигиталното
копиране и фотокопирането.
Но нека да обсъдим времето, което ще загубим една и съща
фотокопирна машина да бъде разнесена, образно казано, в едно
училище.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз направих едно
предложение, което ще подложа на гласуване. То е да изпратим
писмо до Българската академия на науките. Справката, която
направих в интернет, е, че към Българска академия на науките има
Институт по информационни и комуникационни технологии. Може
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би към този институт да отправим нашето запитване, за да ни посочи
именно специалист, който да ни консултира по въпроса, който се
опитваме да изясним.
Предлагам ви да се ползваме от услугите на специалист било
от Българска академия на науките, било от друга специализирана
организация, ако вие предложите такава.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Аз подкрепям Вашето предложение. Нека да изпратим
едно писмо да бъде изпратен специалист от Българската академия на
науките, от Института по информационни технологии.
Аз ще предложа да изпратим едно писмо и до Техническия
университет. От там също да бъде изпратен един експерт,
специалист по информационни технологии. Знаем, че там има такъв
факултет и по преценка на ръководството на Техническия
университет – да се изпрати писмо до ректора

- да ни бъде

препоръчан и изпратен такъв специалист, който паралелно с
експерта от БАН да ни дадат разяснения. Мисля, че така е най-добре.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, колеги, имате ли
други коментари по темата? В предложението би следвало да се
включи и конкретно запитване относно това по какъв въпрос се
налага да бъде направена консултация, за да може и предложението
за специалист да бъде съобразено с тематиката.
Аз възприемам предложението на госпожа Сапунджиева.
Колкото повече гледни точки имаме по този въпрос, толкова подобре. При всички случаи става въпрос за консултация от
специалисти.

Едва

ли

ще

има

съществено

разминаване

в

становищата, но добре е да чуем повече от едно.
Така че ви предлагам по принцип да гласуваме това
предложение. Също ви предлагам господин Бояджийски да изготви
един проект за писмо, което ние да гласуваме, в което да посочим за
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какви цели са ни необходими тези специалисти. След като се
запознаете с проекта за писмо, ако той приеме да го изготви, тогава
ще гласуваме и самото писмо.
Сега ви предлагам да гласуваме предложението да бъде
изпратено писмо до Българска академия на науките, съответно до
Техническия университет с предложените от мен и госпожа
Сапунджиева искания за специалисти.
Моля, гласувайте това предложение.
Ще прекъсна гласуването. Моя е грешката, че преди да
започне първото гласуване следваше да проведем едно гласуване за
определяне на член на ЦИК, който да брои гласовете. Ще помоля,
ако има някой желаещ в залата, да се заяви. Госпожа Андреева изяви
желание. Благодаря Ви.
Моля, гласувайте предложението госпожа Андреева да брои
гласовете в днешното заседание.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Госпожа Андреева ще брои гласовете на днешното заседание.
Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Ще помоля при режим на гласуване първо
да ми бъде дадена думата да докладвам присъстващите в зала
членове и след това последователно да се каже колко са „за” и колко
са „против”, защото има голямо движение в залата, влизат и излизат
колеги. Не мога успоредно да броя кой е „за” и да установявам
кворума. Непрекъснато има движение. Затова моля по този начин да
се отчитат резултатите от проведеното гласуване.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Андреева.
Колеги, сега гласуваме предложението за изпращане на писма
за специалисти-консултанти.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15, против – 1.
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Предложението се приема.
Проектът на писмо ще бъде докладван след изготвянето му.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Тъй като в доклада ми беше включен отговор на още
едно писмо с изх. № 112-НС от 22.03.2013 г., ви предлагам да
разгледаме и него. Надявам се и по него да имаме ползотворен
дебат, какъвто имаше и по предишното писмо, за да можем да
излезем с единно становище по въпросите, поставени отново от
Министерския съвет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само едно уточнение,
господин Бояджийски. Това писмо също е разпределено на доклад
на госпожа Солакова и тя принципно го докладва. Но за изготвяне
на конкретния отговор е разпределено на господин Бояджийски, тъй
като той се занимава с изготвянето на проектите за отговори по тези
въпроси.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз само щях да уточня, че заедно с
госпожа Солакова съгласувахме проекта преди да ви го докладвам.
Така че предлагам да продължа с доклада. Ако колегата Солакова
реши, че иска да докладва тя....
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Солакова
искаше думата. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, това писмо с
вх. № 112-НС от 22.03.2013 г., с което ни се изпращат предпечатни
заготовки на три образеца по приложенията, одобрени от ЦИК:
Приложение № 80 е протокол за предаване и приемане на изборни
книжа и материали, Приложение № 86 е протоколът на секционната
избирателна комисия и Приложение № 88 е протоколът на
районната избирателна комисия.
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Спомняте си, вие всички имахте възможност да погледнете
приложенията, най-вече за да се запознаете с предложения шрифт.
Това, което с обсъждане въз основа на представените материали
между мен, господин Бояджийски и госпожа Сидерова предлагаме, е
да разделим писмото и в частта относно предпечатната заготовка и
приложените предпечатни заготовки да отговорим с писмо въз
основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия
още днес, а в частта относно полиграфическата защита, тъй като
проектът на решение е готов, да го гласуваме в момента, в който,
ако, разбира се Централната избирателна комисия одобри нашето
предложение, да получим в действителен размер предпечатни
заготовки на двата протокола във формат А3 и А4.
Това, което предлагаме в писмото, е по отношение на формата,
както ви казах, да ни представят по възможност в действителен
размер двата формата, за да може Централната избирателна комисия
да прецени и да приеме своето решение за одобряване на този
формат и на съдържанието.
По отношение на шрифта имаме предложение той да бъде почитаем, да се отграничават цифрите от буквите и да бъдат с различен
размер, както е обичайно.
Във връзка с полиграфическата защита, както ви казах,
писмото да бъде обект на разглеждане в момента, в който се
представи на вашето внимание проекта на решение за тази защита на
двата протокола – на СИК и на РИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. В предложеното писмо
са съчетани изискванията на Централната избирателна комисия в
Приложение № 86 и Приложение № 88 от изборните книжа. Всяка
страница от протокола да се номерира, като на всяка страница се
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отпечатва номера на листа от протокола, номера на страницата и
фабричният номер на формуляра.
За спазване на изискването на чл. 215д, ал. 1 от Изборния
кодекс всеки екземпляр от протокола да е оформен на листове с
обособени страници. На всяка страница от протокола трябва да са
поставени визуални маркери, които да дефинират ориентацията от
протокола. Запознати сте с този въпрос. Идеята е маркерите да се
поставят в ъглите на всяка страница, за да може при положение, че
протоколът е във формат А3, когато се използва устройство, което е
с формат А4 или пък сканира – по-скоро при сканирането се
използва скенер А4 – да може, когато сканира първата страница и
след това втората, да не зависи от това как са поставени страниците,
дали едната страна е с челото на страницата към сканиращия апарат
или с челото на страницата далеч от сканиращия. Това е, за да могат
да излизат по един и същи начин, тъй като тези страници след това
трябва да бъдат качени на страниците на съответната комисия и, ако
се поставят по различен начин, няма да може да се визуализира по
добър начин самият протокол на секционната избирателна комисия,
който да се качи на страницата на районната избирателна комисия.
Да отговорим, че не е налице основание за промяна на
досегашния използван формат на протокола на СИК и РИК, който е
А3, и предлагаме първо протоколът на СИ К – Приложение № 86,
заглавната страница относно номерацията на секцията да се приведе
в съответствие с утвърдения образец, който е обнародван в
"Държавен вестник". След това предложеният шрифт по възможност
да се замени с по-читаем, близък до вече използваните при
националния референдум 2013 г. и произведените през 2011 г.
избори и съответните предпечатни заготовки на Приложение № 80,
86 и 88 от изборните книжа да бъдат изработени в действителния
формат, след което да ни бъдат предложени за утвърждаване.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само нещо да добавя. Целта на тези
оптични маркери е след сканирането програмата по тези маркери ще
ориентира така протоколите, че веднага да се качват на интернетстраницата листовете от протокола и да се монтира целият
документ, а да не се поставя един текст нагоре, друг – надолу. Те
служат за тази цел, за да могат веднага да се качват на интернетстраницата така, както изисква Изборният кодекс.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Всъщност

предложението е втората част на писмото – отговор на вх. № 112 –
да бъде отделено и да се отговори отделно? Тоест, обсъждаме само
тази част?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Обсъждаме само частта по писмо с
вх. № 112 и само по нея да отговорим. По другата част от документа
се разбрахме, че ще се консултираме със специалисти от Българска
академия на науките и със специалисти от Техническия университет,
за да можем да дадем едно компетентно мнение по поставения
въпрос.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате думата за
коментари по предложения отговор. Доколкото разбрах, той е
съгласуван между господин Бояджийски и госпожа Солакова като
проект за отговор.
Аз се надявам, че всички сте успели да се запознаете с
предложените екземпляри и с шрифта в тях. Ако нямате коментари и
всички сте се запознали, ще подложа проекта за отговор на
гласуване.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

по-скоро,

господин

Бояджийски, тъй като не сте възприели предложението по
отношение на това така, както го докладвах – шрифтът да се замени
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с по-читаем шрифт с възможност за отграничаване на цифри и букви
и в скоби да уточним да са с различна големина по отношение на
шрифта. Това е в частта предложение втори абзац.
Ако имате някакви съображения да не се възприеме, аз ще се
радвам да ги чуя, защото при предварителното запознаване с текста
нямахте такива уточнения.
По отношение на третото тира предлагам формулировката да
бъде под формата на предложение. Ние предлагаме да се възложи
изготвяне на предпечатна заготовка на двата протокола – на РИК и
на СИК – по образец, Приложение № 86 и 88 в действителен размер
преди приемане на решение от Централната избирателна комисия за
одобряване на формата и съдържанието на протокола.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По отношение на първия въпрос аз
лично не го разбрах така написан. Поради това предлагам да го
заменим с „близък до вече използваните при националния
референдум и при произведените през 2011 г. избори. Това е нещо,
което е близко до мен, близко до това, което съм си представял и
това, което всеки от нас е виждал.
Формулировката, която Вие дадохте, за мен е малко посложна. Затова не съм я възприел. Ако считат и останалите колеги,
че тя е по-удачна, не виждам проблем да я сложим нея.
По отношение на предпечатните заготовки на приложенията те
са описани в третото тире, което е част от нашето предложение.
Тоест,

изброяваме

трите

предложения,

които

имаме

към

Министерския съвет. Не възразявам да не фигурира там Приложение
№ 80, което е протоколът за предаване и приемане на изборни книжа
и материали. Нека да е само Приложение № 86 и Приложение № 88.
За да можем да утвърдим нещо, то трябва да бъде изработено.
Предлагам да не указваме на Министерския съвет точно и на кого да
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го възложи за изработване, а просто предлагаме те да бъдат
изработени в такъв формат и да ни бъдат представени за
утвърждаване.

Ние

искаме

това,

нас

не

ни

интересува

Министерският съвет дали ще го възлага на определен техен
служител или пък на печатар, с когото Министерският съвет работи.
Така че по тази причина съм записал тези предложения. Ако
колегите считат, че това не е удачно, разбира се, тук е времето и
мястото да го променим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Думата има госпожа
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разбира се, това е въпрос на редакция
и няма никакъв проблем. Аз приемам с отпадане на Приложение
№

80 в третото тире да остане такава редакция, като правя

конкретно приложение в края

на изречението:

„...и бъдат

предоставени на ЦИК за утвърждаване...”. Това да бъде текстът на
писмото в тази част.
По отношение на шрифта, колеги, не защото държа, разбира
се, може да има и по-добра формулировка, за да се знае кое нас ни
притеснява в този шрифт и какво имаме предвид под „по-читаем”,
но аз специално бих се въздържала да отправим връзката с
протоколите и използваните шрифтове само при националния
референдум и произведените през 2011 г. избори.
Освен това знаете, че винаги при тази предпечатна заготовка
печатарите или специалистите, на които е възложено изработването
на предпечатната заготовка, използват шрифта, който малко или
много да се различава с оглед на авторството на съответния шрифт.
Може би, като кажем „вече използвани в избори”, тази обща
формулировка ще даде по-голяма възможност за избор на шрифт. На
досегашни избори не е имало такъв нечитаем шрифт и ще стане
ясно, че използваните досега ние ги приемаме за подходящи.
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А по отношение на предложението на госпожа Сидерова за
маркирането, аз бих предложила това обяснение, което тя даде, да
влезе и да стане част от нашето писмо, което ще изпратим до
Министерския съвет, защото това внася яснота за целта на
ситуирането на тези маркери в протоколите на СИК и на РИК. Това
уточнение според мен би било добре да се включи в отговора на
писмото, защото внася една допълнителна яснота, което е добре
според мен.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В тази връзка ви предлагам след
„На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола” да сложим ново изречение, което да
гласи така: „Целта на тези маркери е правилната ориентация на
протоколите на избирателните комисии при тяхното сканиране и
поставянето им на интернет-страницата на съответната районна
избирателна комисия.”
Обикновено използваме „качване” на страницата на интернет.
Но след като става дума за писмо, ви предлагам да не е „качване”, а
да е „поставяне”. Ако решите, че можем да използваме „качване”,
съгласен съм да го използваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Законът използва думата
„публикува”.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Ако

законът

използва

„публикува”, то да напишем „при сканиране и публикуване на...”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: „...публикуване на
сканираните екземпляри от протоколите.”
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колега Солакова, по отношение на
шрифта Вие искате да кажете, че е необходимо да ни предоставят
два или три образеца с два или три различни видове шрифтове. Така
ли да Ви разбирам? Това ли е била идеята, защото първоначално
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заложеното цифрите и буквите да са с различна големина, аз останах
с впечатление, че това трябва да е само един шрифт. Правилно ли
разбирам?
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Не

предлагам

варианти

на

шрифтовете. Идеята ми беше да не посочваме конкретни шрифтове,
използвани при национален референдум и при произведени през
2011 г. избори, а да отнесем общо към използваните вече шрифтове
при произвеждане на избори, без да предлагам, разбира се, варианти.
Но няма пречка, ако те преценят, че това е добре.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Бояджийски, мисля, че е подобре ние да не посочваме варианти, защото, доколкото си спомняме
всички в тази зала, един от начините на защита на бюлетината и на
печатаните книжа и материали е запазване на шрифта, който само
печатарят знае на какъв шрифт ще се отпечатват. Това е целта и на
задачата – съхранение на тези книжа и материали и недаване
възможност да се разпространяват от други лица.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тогава ви предлагам вариант на
изречението: „Предложеният шрифт по възможност да се замени с
по-читаем, близък до вече използваните при произвеждани избори
шрифтове”.

В

случая

изразът

„национален

референдум

и

произведените избори през 2011 г.” да отпадне.
Мисля, че това е достатъчно ясно, за да изрази нашето
виждане по въпроса.
Ако няма други забележки по писмото, ви предлагам да го
гласуваме, след което да се подпише и изпрати.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други
предложения по текста на писмото?
Ако няма, моля, гласувайте текста на писмото с предложените
корекции.
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Тъй като госпожа Андреева не присъства в залата, моля да
гласуваме предложението госпожо Маркова да броите гласовете в
отсъствието на госпожа Андреева.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на писмото. Моля,
гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението за текст на писмото се приема.
Приключихте ли засега, господин Бояджийски, или имате и
друг доклад?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, благодаря, приключих.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, заповядайте за
доклади.
Няма пречка да направим едно прекъсване, но аз мислех това
да стане около 13,30 ч. В тази връзка исках да ви предложа, ако
имате готови проекти за регистрации на партии или за назначаване
на районни избирателни комисии, както прецените в зависимост от
готовността ви, да ги докладвате.
Също исках да ви предложа да обмислим варианта, тъй като
до този момент още не са пристигнали нови резултати от проверки
на подписки, а подалите заявления за регистрация партии са вече
над 60, доколкото имам информация, без да се ангажирам с
конкретна цифра и независимо, че при липсата на резултат от
проверката на подписката ние не можем да извършим регистрацията
с всичките й данни, бихме могли да предприемем един такъв подход
относно заявените примерно вчера партии, подписките на които са
били предоставени за проверка във вчерашния ден и очевидно, че в
днешния ден е малко вероятно резултатът от подписката да бъде
върнат, да бъдат регистрирани, ако всички останали предпоставки са

36
налице, при неприключила процедура по отношение на проверката
на подписките именно с оглед необходимостта от технологично
време да бъдат обработени над 60 заявления и да бъдат изготвени
съответните проекти за решения плюс необходимостта да бъдат
назначени останалите районни избирателни комисии.
Знаете, че ние имаме практика след взимане на едно такова
решение при неприключила процедура да регистрираме партията и
след като подписката се върне, ако са спазени законовите
изисквания, решението остава във вида, в който сме го приели,
регистрацията е валидна. Ново решение се налага да приемаме само
тогава, когато има някакви несъответствия в броя на подписите,
които се изискват по закон.
Така че ви предлагам да обмислим този вариант – да започнем
да разглеждаме решения на тези партии, които са се заявили в покъсен момент, и чиито подписки още не са пристигнали заедно с
извършената за тях проверка. Разбира се, можем да пристъпим към
разглеждане на проекти за назначаване на районни избирателни
комисии. Имате думата да направите предложения за доклад. Но
това са ангажиментите, които в днешния ден трябва да приключим,
тъй като изтича законовият срок и за регистрациите на партиите, и
за назначаване на районните комисии.
Заповядайте, имате думата за предложения.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз лично, а предполагам, че и
колегата Христова, тъй като, доколкото знам, и тя в момента
изписва, мисля, че сме готови с регистрацията на партиите, чиито
документи са приети на 26.03.2013 г. Ние сме подготвили проекти за
решения с варианта на неприключила проверка. Но чакаме все още
потвърждаване от БНБ за внесените депозити. Защото почти всички
депозити, които бяха представени от партии, с малки изключения,
бяха внесени на 25 или на 26-то число и на част от пръстите на
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едната ръка се броят тези, които са внесени директно в БНБ.
Повечето са внасяне чрез различни други банки.
Разбира се, налице са платежните нареждания. Но може би да
изчакаме малко, за да може поне от банката да дойде документа, за
да довършим съдържанието с потвърждението на БНБ. Иначе с
другата част от решенията ние сме изцяло готови.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, въпрос на време е.
Предполагам, че техническият сътрудник вече се е върнал от БНБ и
част от отчетите най-вероятно се намират и в Централната
избирателна комисия.
Но все пак аз бих ви предложила и един друг формален
подход: да отправим едно запитване. Мисля, че няма проблем това
да бъде направено по e-mail и по факс, до ГД ГРАО в рамките на
днешния ден по кои регистрации, заявени от партии, ще бъде
получен резултатът от подписките или по кои регистрации няма да
бъде получен, както прецените, за да можем за тези регистрации, за
които днес няма да бъде приключена проверката и бъдем уведомени,
да имаме и законово основание да направим регистрацията преди
приключване на крайния законов срок.
Така че всъщност аз правя това предложение по отношение на
регистрацията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям това предложение,
защото може по-оперативна връзка между нас да има, не е
задължително официален документ с печат, след като тези форми
вече в съвременните административни взаимоотношения са приеми
и за да можем и ние да си свършим работата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Няма пречка да има
официален документ с печат. Аз ще ви предложа да гласуваме едно
такова решение. Просто ние ще го изпратим и по e-mail или по факс
в зависимост от това дали има решение на комисията, а отделно ще
го придвижим и на хартия.
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Така че аз сега ви предлагам да гласуваме едно решение, с
което да изискаме информация от ГД ГРАО в рамките на днешния
ден по кои подписки ще бъде приключена проверката и ние ще
получим резултата от тях, за да преценим и нашите решения по
регистрация как ще бъдат изготвени, като ви предлагам писмото да
бъде изпратено по e-mail и по факс.
Моля, гласувайте това предложение.
Сега определено съм затруднена, тъй като госпожа Андреева и
госпожа Маркова отсъстват от залата.
Аз предлагам господин Бояджийски да брои в отсъствието на
госпожа Андреева и госпожа Маркова.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението за писмо до ГД
ГРАО.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
Имате ли, колеги, готовност да докладвате. Разбира се, може
да прекъснем сега за кратка почивка, ако прецените, след което да
продължим.
Заповядайте да ми подскажете как да действаме.
Ако нямате готовност, прекъсваме до 14,00 ч., след което
продължаваме заседанието.
Прекъсвам за почивка до 14,00 ч.
(след почивката)
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме
заседанието след почивката. Ще ви моля тези, които имат готови
проекти за регистрация, да го заявят.
Проект

за

решение

за

регистрация

на

Българска

социалистическа партия за участие в частични избори за кмет
на кметство.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Христова, да докладвате проекта за решение.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Уважаеми

колеги,

вчера

на

дежурството на 26.03.2013 г. с колегата Сидерова приехме заявление
за участие в частичен избор на ПП Българска социалистическа
партия, което е заведено в регистъра под № 22 от 26.03.2013 г.
„ОТНОСНО: допускане до участие на политическа партия
„Българска социалистическа партия” за участие в частичните избори
за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца,
кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, кметство
Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май
2013 г.
Постъпило е заявление от политическа партия „Българска
социалистическа

партия”,

подписано

от

Сергей

Дмитриевич

Станишев - представляващ партията, заведено под № 22 на 26 март
2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в
частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман,
област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали,
кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на
12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС –
ФО, 4 състав, по ф. д. № 1969/1990 г.; заверено копие на служебна
бележка с изх. № 48-00-981 от 21.04.2012 г. на Сметната палата;
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Удостоверение за регистрация на партията № 27 от 8 август 2011 г.;
пълномощно в полза на Аглика Стефчева Виденова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август 2011
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „Българска социалистическа
партия” за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо
бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община
Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8
и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА политическа партия „Българска социалистическа
партия” за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо
бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община
Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Христова. Има ли въпроси, становища, мнения? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение, предложен от госпожа
Христова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2227-МИ.
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Проект за решение за регистрация на ПП „Солидарност”
за участие в частични избори за кмет на кметство.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Христова, за следващия Ви доклад.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, при вчерашното дежурство
с госпожа Румяна Сидерова отново при нас постъпи заявление от
ПП „Солидарност”, което е заведено под № 21 от 26.03.2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичен
избор за кмет на кметство Стежерево, община Левски, област
Плевен, насрочен за 12 май 2013 г.
Предлагам следния проект за решение.
„ОТНОСНО:

допускане до участие на политическа партия

„Солидарност” за участие в частичния избор за кмет на кметство
Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май
2013 г.
Постъпило

е

заявление

от

политическа

партия

„Солидарност”, подписано от Христо Младенов Маринов представляващ партията, заведено под № 21 на 26 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в
частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС –
ФО, 1 състав, по ф. д. № 12333/2007 г.; заверено копие от
удостоверение с изх. № 48-00-127 от 13.03.2013г. на Сметната
палата; решение на СГС от 24.08.2007 г. и решение от 17.07.2008 г.
по ф.д. № 122333/2007 г. на СГС.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 68-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 28 от 8 август 2011
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
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Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „Солидарност” за участие в
частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и
чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА политическа партия „Солидарност” за участие в
частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, насрочен на 12 май 2013 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Въпроси, забележки? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект за решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2228-МИ.
Проект на решение за регистрация на ПП Националдемократическа партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Аз
имам готовност да докладвам три проекта за регистрация. Току-що
пристигнаха протоколите на ГД ГРАО, така че първо ще докладвам
проекта за решение за регистрация на ПП Национал-демократическа
партия за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
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Към днешна дата проектът е № 483, качен е в мрежата за
днешното заседание:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия
партията Димитър Кинов Стоянов, заведено под № 6 на 20 март
2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 10.07.2012 г. по ф.д. № 445/2012 г. на СГС, 5-2 състав, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 445/2012 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 110 на „Държавен
вестник", бр. 58 от 2012 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; извлечение от протокол № 20 на Първи
национален комитет за регистрация на партията в Централната
избирателна

комисия

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на
представляващия

партията;

образец

от

печата

на

партията;

удостоверение изх. № 48-00-140 от 19.03.2013 г. на Сметната палата;
удостоверение от 18.03.2013 г. на Българска народна Банка за внесен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение изх. № 71 от
14.03.2013 г. на „Банка ДСК“ ЕАД - Регионален център „СофияЗапад", в което са посочени две банкови сметки в лева и в евро, по
която ще се обслужва предизборната кампания; декларация с изх. №
14 от 20.03.2013 г. от Петър Иванов Хлебаров в качеството му на
пълномощник

на

председателя

на

ПП

„НАЦИОНАЛ-
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ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", с която декларира, че посочените
банкови сметки на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ"
ще се използват за обслужване на предизборната кампания на
партията за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС, по ф.д.
№ 445/2012 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за
политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;
пълномощно от Димитър Кинов Стоянов – председател на ПП
„НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“, в полза на Петър
Иванов Хлебаров - заместник-председател на партията; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 500
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименование върху
бюлетината като: ПП „Национал-демократична партия“.
От писмо с вх. № 53-НС от 19.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО“ за извършване на
проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ в
ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013
г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от
Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ заявление за регистрация на партии
Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., се иска партията да бъде
регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за
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регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация
на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ"
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Национал-демократична партия.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Грозева.
Колеги, чухте доклада на госпожа Грозева. Имате ли въпроси,
забележки? Ако нямате и сте се запознали с проекта го подлагам на
гласуване.
Моля, гласувайте докладвания от госпожа Грозева проект.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2229-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Либерален
алианс за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Грозева, за следващия Ви доклад.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, номерът на проекта,
който ще ви докладвам, е № 479, качен е на днешното заседание.
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„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„ЛИБЕРАЛЕН” АЛИАНС” за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН
АЛИАНС”, подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството
на председател и представляващ партията, заведено под № 7 на
20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 24.08.2007 г. по ф.д. № 12351/2007 г. на СГС – ФО, 1
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 14.03.2011 г. от СГС – ФО, 1 състав,

по ф.д.

№ 12351/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 167 на
„Държавен вестник”, бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. за
взето решение от Председателския съвет на ПП „ЛИБЕРАЛЕН
АЛИАНС” за участие в изборите за народни представители на `12
май 2013 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна
комисия;

нотариално

заверен

образец

от

подписа

на

представляващия партията; нотариално заверен образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-153 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011
г.; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно
нареждане от 19.03.2013 г. на „МКБ Юнионбанк“ АД за внесен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение от 19.03.2012 г. на
„МКБ Юнионбанк” АД, НЦ ФЦ - Варна, за актуална банкова сметка,
по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от
Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател на ПП
„ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС“, в която декларира, че посочената банка
ще обслужва предизборната кампания на ПП „ЛИБЕРАЛЕН
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АЛИАНС“; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС – ТО, по ф.д.
№ 12351/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за
политическите партии; пълномощно от Веселин Найденов Марешки,
с което упълномощава Адвокатско дружество „Димитров, Петров и
Ко.“ да подават и получават всякакви заявления, молби и други
необходими документи, както и да получават удостоверения за
регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 012
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията .
От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за
извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е
спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа,
подкрепящи регистрацията на партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” в
ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23
октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89,
ал. 3, т. 11 от ИК.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: Политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС”.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-нс от 14 март 2012 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация
на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
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Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС“
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС“
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Грозева. Имате ли въпроси или забележки към проекта за
решение? Ако няма, ще го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте докладвания проект.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2230-НС.
Госпожо Грозева, дали бих могла само да направя едно
предложение. Дали ще възприемете да направите един доклад какви
документи има, дали са спазени изискванията на закона и да не се
изчита самия текст на решението, ако прецените, разбира се, че това
няма да наруши ритъма на работа. Ако някой има въпроси, може да
ги зададе. Разполагате с текста на проектите.
Благодаря Ви.
Проект на решение за регистрация на ПП Български
демократически форум за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Междувременно проектът е качен в
мрежата под № 495 в днешното заседание.
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„ОТНОСНО:
„БЪЛГАРСКИ

регистрация

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ

на

политическа

ФОРУМ“

за

партия

участие

в

изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКИ
Жаклин

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ

Ваклуш

Толева

в

ФОРУМ“,

качеството

на

подписано

от

председател

и

представляващ партията, заведено под № 8 на 21 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от
решение от 20.04.1990 г. по ф. д. № 2434/1990 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии,
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен
вестник”, бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; решение на Централното ръководство на
БДФ от протокол № 7 от 13.03.2013 г., компетентно съгласно Устава
на партията орган, за регистрация на партията в Централната
избирателна

комисия

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; декларация – образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-174 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и
2011 г.; удостоверение от № 164 от 16.03.2013 г. от „Прокредит
банк“ за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС –
ФО по ф.д. № 2434/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона
за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на
партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79,
ал. 1 от 20.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
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саморъчен подпис на заявени 9332 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ
ФОРУМ“.
От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
От протокол с вх. № 200 от 27.03.2013 г. на ЦИК от ГД
„ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ в ЦИК за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г., се установява спазването
на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс за
наличие на необходимите 7 000 подписа, подкрепящи регистрацията
на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ

ФОРУМ“.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ

ФОРУМ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Регистрира

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Има ли въпроси, забележки? Ако няма, ще го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2231-НС.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз искам да попитам
следното. Имам още подготвени проекти, но във връзка с писмото, в
което изпратихме запитване до ГД ГРАО, те са при неприключила
процедура. Дали да не изчакаме отговора на господин Гетов, за да
знаем как да ги докладваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: По-добре да изчакаме
отговора. Ние го изпратихме по e-mail. Предполагам, че ще го
получим своевременно също по e-mail.
Има ли проекти с постъпили проверки от подписките?
Сега ще помолим сътрудниците да проверят в пощата,
госпожо Грозева, дали е постъпил все пак на e-mail на ЦИК отговор
по въпроса за проверката на подписките. Ако може, да проверите, за
да преценим как да продължим. В противен случай ще трябва да
пристъпим към проекти на решения за назначаване на районни
избирателни комисии, ако нямате други доклади за регистрации на
партии с върнати данни относно проверки на подписките.

52
Госпожо Сидерова и госпожа Христова, дали проектът за
решение относно представителство на Синята коалиция сте успели
да подготвите или не сте имали възможност?
Благодаря ви.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз погледнах моите документи и
предлагам, ако има в документите, които са попаднали на мой
доклад, партия, която си е внесла депозита директно в БНБ, за нея да
вземем решение, да не чакаме потвърждение оттам, защото е
абсурдно. Има вносна бележка. Мисля, че има поне една-две такива
преписки. Ще проверя сега и ще ви ги докладвам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Благодаря на госпожа Грозева. В отговор на нашето запитване:
„Моля да ни дадете информация относно това по кои преписки,
изпратени ви за проверка във връзка с регистрациите на партиите,
няма да ни бъде предоставена информация в рамките на 27.03.2013
г.” отговорът, който е постъпил на e-mail на ЦИК от ГД ГРАО – от
господин Гетов е:
„Уведомяваме ви, че проверката на изпратените ни подписки
продължава. Предвид големия брой подписки част от тях са
изпратени на териториалните звена в цялата страна. След
приключване на проверката и връщане на подписките в ГД ГРАО,
същите своевременно ви се предават.
В рамките на днешния ден – 27.03.2013 г. няма да ви бъде
предоставена

информация

за

други

подписки

освен

вече

предадените.”
Поради това, колеги, с този отговор всъщност ние получаваме
уведомление, че в рамките на днешния ден, когато изтича срокът за
регистрация, ние няма да получаваме допълнителни данни за
проверки на подписки.
Считам, че вече имаме основание да започнем да разглеждаме
и останалите проекти за регистрации, за които нямаме върнат
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отговор относно проверките на подписките при условията на
неприключила процедура, разбира се, и при наличие на всички
останали изискуеми законови предпоставки.
Така че, ако имате такива проекти за доклад, ви давам
възможност да ги докладвате.
Проект на решение за регистрация на ПП Зелена партия
за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, докладвам ви проект за
регистрация от ПП Зелена партия.
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА
ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, подписано от председателя и представляващ
партията Марина Сергеевна Драгомирецкая, заведено под № 54 на
26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 15.02.1990 г. по гр. д. № 575/1990 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 1 състав, по ф.д. № 575/1990 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и 30 на „Държавен вестник”, бр.
84 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на
партията; заверено копие на удостоверение от СГС по ф.д. №
575/1990 г. от 10.05.1990 г. за вписване на партията в отделния
регистър на политически партии под № 62; заверена от партията
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извадка от протокол № 2 от 09.03.2012 г. от заседание на
Националния политически съвет на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, на
което е взето решение за участие на партията в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за
внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г. от
Българска народна банка; заверен от СГС устав на партията;
удостоверение № 48-00-192 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.;
удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 575/1990 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение вх. № 532-074 от 21.03.2013 г. на „Юробанк
България“ АД, Финансов център София-окръг, за актуална банкова
сметка в лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на
ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 10 472 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за участие
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията
на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2
и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Христова.
Колеги, чухте доклада. Имате ли въпроси, забележки,
коментари?
Моля, гласувайте така докладвания проект за решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2232-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Средна
европейска

класа

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, следващия ми доклад е във
връзка с постъпило заявление за регистрация на ПП Средна
европейска класа за участие в изборите на 12 май 2013 г.
Предлагам ви следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”, подписано от председателя и
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представляващ партията Георги Василев Манев, заведено под № 57
на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 11.07.2007 г. по ф. д. № 9446/2007 г. на СГС – ФО, 7
състав,

за вписване на партията в регистъра на политическите

партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. №
9446/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 182 и 133 на
„Държавен вестник”, бр. 63 от 2007 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; заверено копие на решение,
взето на заседание на ИК на политическа партия „СРЕДНА
ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ на 15.03.2013 г., за участие на партията в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от
подписа на председателя на партията; образец от печата на партията;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на
СГС – ФО по ф.д. № 9446/2007 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Банка
ДСК“ ЕАД, клон 201, от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-177
от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на
партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение с изх. № 1635 от
25.03.2013 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, Регионален център Бургас,
Финансов център Бургас, за актуална банкова сметка в лева, по
която ще се обслужва предизборната кампания на ПП „СРЕДНА
ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 16 078 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
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От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА
КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА
КЛАСА” за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Имате ли въпроси, забележки?
Заповядайте, госпожо Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Ако мога да уточня само, ако има
такива въпроси, че към решението на Изпълнителния комитет на ПП
Средна европейска класа е представен и списък в оригинал на
членовете, присъствали на заседанието на Изпълнителния комитет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, след това уточнение, ако няма други въпроси или
забележки, подлагам на гласуване проекта.
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Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението е с № 2233-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Българска
социалистическа партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, предлагам ви проект за
регистрация

при

незавършена

процедура

на

ПП

Българска

социалистическа партия, който е в мрежата под № 547:
ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписано от
председателя

и представляващ

партията Сергей

Дмитриевич

Станишев, заведено под № 35 на 25 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от Софийски
градски съд определение № 3312 от 05.09.1945 г. по дело № 5/1945 г.
на Софийски областен съд ФО; заверен от съда препис от решение
№ 1 от 10.04.1990 г. по ф.д. № 1969/1990 г. на СГС – ФО;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 25.03.2013 г. от СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.;
заверено от партията копие от страница на вестник „Работническо
дело”, бр. 144 от 07.03.1945 г.; препис-извлечение от протокола на
заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа
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партия, състояло се на 16.03.2013 г., на което е взето решение за
участие на БСП в „Парламентарни избори 2013 г.“; образец от
подписа на представляващия партията; образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-185 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и
2011 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1
от ИК от 18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България“ АД;
заверено от СГС копие на изменения и допълнения на устава на
политическата партия; заверено от съда копие на устава на партията;
удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 25.07.2013 г.,
издадено от СГС – ТО, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от
18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България” АД , за банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 21 420
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ.
От писмо с вх. № 53-НС от 19 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Подписката не е проверена от ГД ГРАО, затова и
процедурата не е приключила, но са налице основанията за
регистрация на партията при това основание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Имате ли въпроси, предложения за редакции? Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за решение за регистрация на
Българската социалистическа партия в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението е с № 2234-НС.
Господин Караджов, едно уточнение. Разбрахме се да не
изчитаме проекта изцяло, а просто да направим един доклад относно
представените документи.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, аз за пълнота го изчетох, но
понеже имам доста доклади, мисля, че, ако ми дадете 2 – 3 минути,
само за да ги посоча къде са в мрежата, за да може всеки от колегите
да ги проследи, ще ви ги докладвам.
Това са проектите за регистрация на Единна народна партия,
за Лидер, за Атака, РЗС, Национален идеал за единство и
Национално движение за права и свободи.
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Проект на решение за регистрация на ПП Единна народна
партия за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Караджов, да докладвате.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Докладвам

проект

за

регистрация на ПП Единна народна партия за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Упълномощавам

госпожа Андреева да води заседанието.
ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЕДИННА
НАРОДНА

ПАРТИЯ“

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“, подписано от председателя и
представляващ партията Мария Василева Капон, заведено под № 30
на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 16.02.2008 г. по ф. д. № 337/2008 г. на СГС – ФО,
1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 18.03.2013 г. от СГС – ФО, 1 състав, по ф.д.
№ 337/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1, и стр. 121 на
„Държавен вестник”, бр. 71 от 2008 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от 05.03.2013 г. на
Изпълнителния съвет на партията за регистрация на партията за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с
приложен списък на присъствалите членове на заседанието; образец
от подписа на председателя на партията; образец от печата на
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партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79,
ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г. от „Банка Пиреос България“ АД – клон
Пловдив-Бетовен; удостоверение № 48-00-172 от 19.03.2013 г. на
Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009,
2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от
18.03.2013 г. на СГС – ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г., издадено
на

основание

чл. 19а

от

Закона

за

политическите

партии;

удостоверение от 22.03.2013 г. на „Банка Пиреос България“ АД –
клон Пловдив-Бетовен, за открита сметка в лева, по която ще
обслужва предизборната кампания на ПП „ЕДИННА НАРОДНА
ПАРТИЯ“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис
на заявени 14 160 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“.
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„ЕДИННА

НАРОДНА

ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ЕДИННА

НАРОДНА

ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
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Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може би е мой пропуск, но аз не чух
да е докладвано за решение на компетентния орган за участие в
изборите.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Колега

Солакова,

компетентният орган на партията беше проверен към момента на
внасяне на документите. Представен е протокол от заседание на
Националния партиен съвет на Единна народна партия от
02.03.2013 г. за проведено редовно заседание на Националния
партиен съвет на Единна народна партия. На заседанието са
присъствали 29 члена на Националния партиен съвет съгласно
списък с подписите, който е представен заверен от партията, като
заседанието се е провело при следния дневен ред:
1. Общо политическа ситуация.
2. Решение за регистриране на партията в Централната
избирателна комисия относно явяване на изборите за народни
представители, които ще се проведат на 12.05.2013 г.
3. Утвърждаване на правила за номиниране на кандидати и
финансова дисциплина на членовете.
4. Други.
Решението

по

т.

2

е

гласувано

с

29

гласа

от

присъстващите 29, против – няма, въздържали се – няма. Съгласно
Устава това е и компетентният орган да вземе това решение. Уставът
е заверен от Софийски градски съд и приложен към папката.

64
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, само моля да
уточните: 29 присъствали члена от състава на компетентния орган,
който е с какъв общ брой?
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Колеги,

един

момент

да

погледна в Устава за общия брой. Това, което е дадено по
удостоверение, е, че са 12 души плюс Контролен съвет от 5 човека.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, нуждаете ли се
от време, за да изясните въпроса?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, за момент ще оттегля
предложението си, защото ще трябва да проверя тази документация.
Като цяло това е компетентният орган съгласно Устава да вземе
решението. Тъй като в самия Устав не е описан точният брой, сега
ще се опитам да го изясня.
За да довършим регистрацията на Единна народна партия,
колеги, ще кажа, че в документите са приложени решение от
Изпълнителния съвет на партията, както и решение на Националния
партиен съвет на Единна народна партия. Но компетентният
съгласно Устава е Изпълнителният съвет, който е взел решение на
05.03.2013 г. Единната народна партия всъщност не е приложила и
допълнителния списък, както и документ от органа, който преди
Изпълнителния съвет е взел това решение, тъй като и двата
документа са налице, в решението е описан само протокола от
05.03.2013 г. на Изпълнителния съвет, който е компетентният орган.
Мисля, че колегите се запознаха с взетото решение от органа,
който е оправомощен съгласно Устава на Единна народна партия да
го направи.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да ги
зададете. Аз мисля, че съгласно представената документация ние
можем да регистрираме при условията на чл. 90, ал. 1 Единна
народна партия за участие в изборите за народни представители на
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12 май 2013 г., като наименованието за отпечатване върху
бюлетината е „ПП Единна народна партия”.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да разбираме, че по устав
компетентен е един орган, а по-вишестоящият е взел решение. Така
ли е, колега?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Объркването дойде от това, че и
двата органа са си представили протоколите и присъствените
листове.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Разбрах. Колеги, други въпроси
имате ли по преписката?
Моля, гласувайте така докладвания от господин Караджов
проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Решението се приема.
Решението има № 2237-НС.
Проект

на

решение

за

регистрация

на

ПП

Демократическа партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, госпожо Сидерова,
да докладвате проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви следния
проект:
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от председателя и
представляващ

партията

Александър

Манолов

Праматарски,

заведено под № 49 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и
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коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 21.03.1990 г. по гр. д. № 94/1990 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. № 94/1990 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 33 на „Държавен
вестник”, бр. 33 от 1990 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; решение на Върховния партиен съвет на
ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 9 март 2013 г. за участие на
партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май
2013 г.; компетентен съгласно чл. 61, т. 1 и 7 от Устава, списък на
членовете на Върховния партиен съвет за заседание на 09.03.2013 г.
– присъстващи 25, отсъстващи – 6; образец от подписа на
председателя на партията; образец от печата на партията; банково
бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от
26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-110 от 12.03.2013 г. на
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009,
2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от
14.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 94/1990 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова
референция изх. № 67 от 07.03.2013 г. на „Банка ДСК“ ЕАД –
Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за открита
разплащателна сметка в лева, придружена с декларация от Лилия
Здравкова Иванова – секретар на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ“, че тази сметка ще обслужва предизборната кампания на
ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“; списък, съдържащ три имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9451 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
Колеги, въпроси, забележки имате ли? Не виждам да има
желаещи.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2235-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Солидарност за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение е за
ПП Солидарност. Това е проект № 533:
„ОТНОСНО: регистрация на „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
СОЛИДАРНОСТ“ за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ПОЛИТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

СОЛИДАРНОСТ“,

подписано

от

представляващите партията Христо Младенов Маринов, Илия
Тодоров Иванов заведено под № 45 на 26 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 24.08.2007 г. по ф. д. № 12333/2007 г. на СГС – ФО, 1
състав, и решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 12333/2008 г. за
вписване на партията в регистъра на политическите партии и
поправка на фактическа грешка; удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС – ФО, 1
състав, по ф.д. № 12333/2007 г.; копие от стр. 1 и стр. 167 на
„Държавен вестник”, бр. 75 от 2007 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; решение от 20.03.2013 г. от
заседание на Националния политически съвет на партията, с
приложен присъствен лист с подписите на присъствалите членове на
НПС, компетентен съгласно чл. 35, т. 1 от Устава на партията орган,
за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
декларация – образец от подписа на представляващия партията;
декларация – образец от печата на партията; удостоверение № 48-00127 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение с изх. №
163-131 от 26.03.2013 г. на „Райфайзен банк“, с приложена
декларация от представляващите партията, за актуална банкова
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сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д.
№ 12333/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;
вносна бележка за внесен безлихвен депозит на БНБ от 26.03.2013 г.
по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен

подпис на заявени 7963

избиратели, подкрепящи

регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „СОЛИДАРНОСТ“.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за
регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
СОЛИДАРНОСТ“ за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90,
ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76,
чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
СОЛИДАРНОСТ“ за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП СОЛИДАРНОСТ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Не навсякъде в уставите има норма, която конкретно казва
кой е органът е компетентен да взема решение. Но, тълкувайки
правомощията на органа, това е нормата, която дава възможност и
определя ръководството, което е компетентно да вземе решение.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада на
колегата Сидерова. Имате ли въпроси?
Моля, гласувайте предложения от госпожа Сидерова проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2236-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП ЛИДЕР за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам ви проект за решение
за регистрация на ПП ЛИДЕР, което също е качено в мрежата под
№ 541.
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЛИДЕР“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЛИДЕР“, подписано от председателя и представляващ партията
Кънчо Янев Филипов, заведено под № 31 на 25 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 24.07.2007 г. по ф. д. № 10918/2007 г. на СГС – ФО, 7
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. №
10918/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 186 и стр.
187 на „Държавен вестник”, бр. 69 от 24.08.2007 г., в който е
обнародвано решението за регистрация на партията; решение от
19.03.2013 г. на Националния изпълнителен комитет на партията за
регистрация на партията за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
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на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от
Общинска банка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК
от 22.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-093 от 13.03.2013 г. на
Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009,
2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от
14.03.2013 г. на СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение от 21.03.2013 г. на „Общинска банка“ за открита
сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП
„ЛИДЕР“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 33 800 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ЛИДЕР“.
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ЛИДЕР“ за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ЛИДЕР“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП „ЛИДЕР“.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Въпроси,
забележки, предложения? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2238-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП АТАКА за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, докладва ви проект за
решение за регистрация на ПП АТАКА за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „АТАКА“
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„АТАКА", подписано от председателя и представляващ партията
Волен Николов Сидеров, заведено под № 32 на 25 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за

народни

представители

на

12

май

2013

г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение
от 12.07.2005 г. по ф. д. № 7062/2005 г. на СГС - ФО, 7 състав, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 137 на „Държавен
вестник", бр. 64 от 2005 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. на Централния
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сбор на партията за регистрация на партията за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на
председателя на партията; образец от печата на партията; преводно
нареждане от ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г.;
удостоверение № 48-00-149 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на
СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г., издадено на основание
чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от
22.03.2013 г. на ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ за открита
сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП
„АТАКА“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис
на заявени 21 329 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „АТАКА“.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Регистрира политическа партия „АТАКА“ за участие в
изборите

за

народни

представители

на

12

май

2013

г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП
АТАКА.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Въпроси,
забележки, предложения? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2239-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП РЕД,
ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, докладва ви проект за
решение за регистрация на ПП Ред, законност и справедливост за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕД,
ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„РЕД,

ЗАКОННОСТ

И

СПРАВЕДЛИВОСТ”,

подписано

от

председателя и представляващ партията Яне Георгиев Янев,
заведено под № 33 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
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Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 20.12.2000 г. по ф. д. № 14403/2000 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено
от съда копие на решение от 31.01.2006 г. на СГС – ФО, 5 състав, по
ф.д. № 14403/2000 г. за промени; удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 5
състав, по ф.д. № 14403/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1
и 98 на „Държавен вестник”, бр. 4 от 2001 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; заверено от партията копие
от стр. 1 и 176 на „Държавен вестник“, бр. 17 от 2006 г. за вписани
промени; протокол от 03.03.2013 г. от заседание на Управителния
съвет

на

политическа

партия

„РЕД,

ЗАКОННОСТ

И

СПРАВЕДЛИВОСТ“, на което е взето решение за участие на
партията в предстоящите избори за народни представители на 12
май 2013 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79,
ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, клон Московска;
образец от подписа на председателя на партията; образец от печата
на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 4800-167 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови
отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от
15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 14403/2000 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова
референция от „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ „Московска”, за актуални
сметки, по които ще обслужва предизборната кампания на ПП „РЕД,
ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“; декларация от Яне Георгиев
Янев,

че

по

посочената

банкова

сметка

ще

се

обслужва

предизборната кампания на партията; пълномощно, подписано от
Яне Георгиев Янев в полза на Петър Христов Димитров; списък,
съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 566
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

76
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” РЗС.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И
СПРАВЕДЛИВОСТ

“

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И
СПРАВЕДЛИВОСТ”

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Въпроси,
забележки, предложения има ли по тази преписка? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2240-НС.
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Думата поиска колегата Солакова. Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз осъзнавам, че партиите са
много и много по-бързо ще минава регистрацията при доклад така,
както се възприе като подход – да се докладват конкретните
документи, за да стане ясно, че изискванията на закона и нашето
решение са налице.
Аз предлагам там, където са представени документи,
например решението е част от протокола, би трябвало според мен да
се опише точно, че се представя заверено копие от протокол, самият
протокол се представя с решение за участие в изборите. Просто да
става ясно. Към протокола, ако има приложен присъствен лист, това
да се опише, за да няма нужда от задаване на уточняващи въпроси и
да става ясно, че е налице решение на компетентен орган, който е
приел решение за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г. и за регистрация в Централната избирателна комисия.
С оглед на това, че и в момента на доклада могат да се
направят съответните корекции и да се нанесат при окончателната
редакция на приетите вече решения намирам, че предложението ми
няма да затрудни, ако се възприеме от всички колеги-докладчици.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, моето становище във
връзка с предложението на колегата Солакова е следното. Тъй като
ние до момента сме приели много решения за регистрации, в които
това не е изписано по този начин. Същевременно считам, че
протоколът обективира доклада на докладчика и в пълнота
съобразно поставените въпроси той отговаря за това компетентният
съгласно устава орган дали е присъствал в състав, който отразява
кворум и мнозинство за вземане на решението така, че то да не бъде
поставено под съмнение.
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Ако

не

възразявате

и

приемате

предложението

ми,

задължително в устния доклад тези обстоятелства да се отразяват, а
в решението да остане, както е записано до момента, защото имаме
много решения, които вече са качени на сайта и не са с тези
допълнения, но същевременно са докладвани по този начин.
Възразявате ли?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз специално приемам това, защото
докладът е част от мотивите към самото решение, независимо дали
ще бъде обективирано в окончателната редакция. За нас това е
важно като информация, за да можем да формираме вътрешното си
убеждение при гласуването.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, колеги. Тъй като до
момента решенията са приемани по този начин, процедурното
предложение оттук нататък е докладът да обхваща подробности по
отношение на решението на компетентния съгласно устава орган.
Такива са били и докладите до момента. Обръщайте внимание в
докладите си специално на този въпрос.
Заповядайте, колега Солакова, за втория Ви въпрос. Не съм
забравила, че имате такъв.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви. Отново, колеги, ще ме
извините, но не знам с оглед на това, че нямам добър спомен за
решението за регистрации на партиите и коалициите и отворих
самото решение, за да го погледна, връщам се към преписката за
регистрация на Единна народна партия дотолкова, доколкото, ако не
ме лъже паметта, в последния поглед, който имах върху монитора
върху проекта на решението, видях дата 05.03.2013 г. за приемане на
решение от компетентния съгласно устава орган за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Не зная дали
този въпрос е дискусионен за останалата част от комисията, но у мен
възниква въпросът дотолкова, доколкото преди насрочване на
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изборите може ли да се приеме решение за участие в конкретен
избор на конкретна дата.
Аз си поставям този въпрос. Ако за вас не е дискусионен,
няма да поискам да се води такава дискусия в залата. Но, ако
въпросът следва да се уточни, да го констатираме и да изразим
становище по него.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата за
становища по този въпрос.
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, от моя гледна точка не
съществува такъв проблем. Действително записът, който ни е
представен от протокола от 05.03.2013 г., е: „Председателят на
партията

Мария

Капон

запозна

Изпълнителния

съвет

с

необходимостта партията да бъде регистрирана в Централната
избирателна комисия и да бъде допусната за участие в изборите за
народни представители, които ще се проведат на 12 май 2013 г. След
обсъждане се взе единодушно следното решение по т. 2.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, коментарът беше по
отношение на датата на решението и датата на Указа на президента.
Моля да се съсредоточите върху този въпрос.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Датата

е

05.03.2013

г.

Присъствали са 7 души на заседанието и е взето това решение.
Аз не виждам никакъв проблем решението да е взето на
05.03.2013 г. независимо че е нямало указ на президента.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да разбирам ли, че считате, че
след като решението е взето на 05.03.2013 г., указът заздравява,
стабилизира акта на компетентния съгласно устава орган.
Така ли да разбирам Вашето становище? Така ли да се
възприема от колегите?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, може и така да го
възприемете. За мен това не е проблем, който би следвало да доведе
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до невъзможност на партия да бъде регистрирана за предстоящите
избори.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега.
Заповядайте, колега Бойкинов.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Аз изцяло споделям казаното от
колегата Караджов, стига датата, към която съответният ръководен
орган на партията е взел решение, е сравнително близо да датата на
самия избор и на датата на указа на президента, с който се определя
датата за насрочване на изборите. Напълно нормално е да се приеме,
че това е достатъчно. Ако беше някакъв по-продължителен период
от време, да речем, пет-шест месеца или нещо подобно, би могло да
се постави на коментар. Самата дата 12 май се обсъждаше от доста
време, витаеше в публичното пространство, че ще бъде евентуалната
дата за предсрочните избори. Тя беше обществено известна, че може
би ще бъде тази дата. Така че самото решение на съответния
ръководен орган е взето сравнително около времето, което
предшества указа на президента.
Така че в този смисъл въобще не считам, че този въпрос е
дискусионен и е проблемен.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Бойкинов.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, датата 12 май беше
обявена пред Народното събрание от президента на Република
България и има може би още няколко партии, които са взели
решения на своите органи преди да излезе указа на Президента.
Но аз считам тези решения за валидни, тъй като датата освен
публично известна, а тя не беше известна само по приказки, а беше
обявена официално от президента, независимо че самият указ не
беше още факт, не беше подписан и публикуван.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
Заповядайте, колега Караджов.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Всъщност колегата Сидерова
изказа и моето становище.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз, както казах, не искам да
превръщам въпроса в дискусионен. За мен не е толкова лесно да се
съглася с изказаните съображения дотолкова, доколкото в случая по
отношение

на

удостоверението

за

актуално

състояние

ние

възприехме подхода „обнародването” на указа президента за
насрочване на изборите, а не датата, на която той обяви официално
за кога ще насрочи изборите за народни представители през тази
година като предсрочни избори.
Пак казвам, с оглед на това, че ние не сме го предвидили в
решението, което успях да погледна, а се извежда по логика от
законовите текстове, това по-скоро бих приела – поне за себе си –
като предложение за комисията „делеге парента” за следващи
избори, когато уреждаме, за по-голяма яснота бихме могли да
уточняваме, че в крайна сметка решенията трябва да бъдат
съобразени с актовете, които поставят началото на този процес.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.
Да разбирам ли, че отчитайки изказаните до момента
становища правите процедурно предложение за прегласуване или
не?
Благодаря Ви.
Проект на решение за регистрация на ПП Национален
идеал

за

единство

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Аз ви предлагам проект за решение за
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регистрация на ПП Национален идеал за единство за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Това е проект за решение под № 545 в мрежата.
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НАЦИОНАЛЕН

ИДЕАЛ

ЗА

ЕДИНСТВО“,

подписано

от

председателя и представляващ партията Петко Крумов Атанасов,
заведено под № 34 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен препис от решение
от 01.07.2003 г. по ф. д. № 6309/2003 г. на СГС – ФО, 7 състав, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.;
решение на СГС – ТО, VІ-5 от 11.02.2009 г. за промяна
наименованието на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и
стр. 155 на „Държавен вестник”, бр. 65 от 2003 г., копие на
„Държавен вестник“, бр. 23 от 23.03.2010 г., стр. 1 и стр. 89, копие на
„Държавен вестник“, бр. 23 от 08.03.2013 г., стр. 1 и стр. 120, в които
е обнародвано решението за регистрация на партията и промяна на
нейното наименование; протокол от 24.03.2013 г. на Националния
изпълнителен комитет на партията за регистрация на партията за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
образец от подписа на председателя на партията; образец от печата
на партията; платежно нареждане от БНБ за внесен безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г.; удостоверение № 4800-113 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови
отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на
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партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ФО, 7 състав, по
ф.д. № 6309/2003 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите

партии;

удостоверение

от

20.03.2013

г.

на

„УниКредит Булбанк“ за открита сметка в лева, по която ще
обслужва предизборната кампания на ПП „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ
ЗА ЕДИНСТВО“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 13 669 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „НИЕ“.
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА
ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА
ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НИЕ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада на
колегата Караджов. Имате ли въпроси?
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2241- НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Национално
движение за права и свободи за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Аз ви предлагам проект за решение за
регистрация на ПП Национален движение за права и свободи за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Това е проект за решение под № 548 в мрежата.
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Национално движение за права и свободи“, подписано от
председателя и представляващ партията Гюнер Бехчет Тахир,
заведено под № 36 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 11.02.1999 г. по ф. д. № 15783/1998 г. на СГС – ФО, 8
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 8 състав, по ф.д.
№ 15783/1998 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 88 на
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„Държавен вестник”, бр. 16 от 1999 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; препис-извлечение от
протокол № 34 от 16.03.2013 г. на Националния съвет на партията за
регистрация на партията за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от
БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013
г.; удостоверение № 48-00-227 от 19.03.2013 г. на Сметната палата,
за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на
СГС – ФО, 8 състав, по ф.д. № 15783/1998 г., издадено на основание
чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от
25.03.2013 г. на Първа Инвестиционна Банка за открита сметка в
лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП
„Национално движение за права и свободи“; декларация от
представляващия партията „Национално движение за права и
свободи“ Гюнер Бехчет Тахир, че представената пред ЦИК банкова
сметка ще обслужва само предизборната кампания в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.; списък с имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 12 612 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „Национално движение за права и свободи“
(НДПС).
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „Национално движение за права
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и свободи“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „Национално движение за
права и свободи“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Национално движение за права и свободи (НДПС).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Колеги, оттеглям към момента предложения от мен проект,
тъй като нямаме информация от БНБ за внесения депозит. Депозитът
е внесен, но от БНБ нямаме потвърждение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Не е внесен директно на каса, а е
внесен чрез банков превод? Това Ви питам.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Депозитът е внесен чрез Fi –
банк на 25.03.2013 г.. Няма пристигнало потвърждение от БНБ.
Така че към момента го оттеглям.
Проект на решение за регистрация на ПП Гражданско
обединение за реална демокрация (ГОРД) за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще си позволя да
изложа на Вашето внимание няколко факти от проект за решение за
регистрация на ПП Гражданско обединение за реална демокрация
(ГОРД) за участие в изборите за народни представители на 12 май
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2013 г., които ще докладвам при неприключила процедура, тъй като
на този етап преписки от ГД ГРАО не са се върнали и, както
разбрахме, господин Гетов ни уведоми, че днес не следва да
очакваме други протоколи.
Това, което ще ви докладвам, е качено в мрежата с днешна
дата като проект за решение под № 550.
Обърнете внимание на проекта, тъй като в „Относно” освен
че съм изписала партията с новото си име – Гражданско обединение
за реална демокрация – но съм написала „правоприемник на ПП
Консервативна партия „Движение за успеха”.
Ако считате, че ни би следвало това да стои в „относно”, няма
пречка да го махна от проекта.
Защо съм направила така? Защото на 21 март 2013 г. постъпи
заявление.....
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Извинявам се, колега Грозева, в
залата присъстват 11 члена на Централната избирателна комисия.
Изчакайте за момент да влязат колегите.
Колега Грозева, в момента присъстват 12 члена в залата.
Моля, колега Грозева, да продължите доклада си.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, започнах да ви обяснявам защо
съм постъпила по този начин.
На 21.03.2013 г. е постъпило заявление от председателя и
представляващия партията Консервативна партия „Движение за
успеха”, представлявана от Славчо Пенев Бинев и е заведено в
нашия регистър. Към заявлението са приложени всички изискуеми
документи както по Изборния кодекс, така и по наше решение.
Извън тези документи, които сме изброили, ни беше предоставено
решение за смяна на името, което обаче не беше влязло в сила. То
влезе в сила днес, на 27.03.2013 г.
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Поради това с днешна дата постъпи допълнително заявление
към подаденото вече с редица приложени документи с новото име на
партията, а именно....
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Може ли само да кажете „редица”
различни ли са от тези, които са приложени?
Извинявам се, че Ви прекъснах. Съжалявам.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ще изброя кои са документите, в
които вече партията фигурира с новото си име, а именно Гражданско
движение за реална демокрация, съкратено ГОРД.
Към днешна дата постъпиха: заверено от Софийски градски
съд решение за вписване на партията в регистъра на партиите и
коалициите, в което отдолу пише „заверено”, решението е влязло в
сила на 27.03.2013 г.; удостоверение за актуално правно състояние,
където са посочени и двете имена – Гражданско обединение за
реална

демокрация,

наистина

тук

е

написано

„предишно

наименование Консервативна партия „Движение на успеха”;
протокол от заседание на Националното изпълнително ръководство,
подписано от 7 присъстващи на ръководството от днешна дата, с
което ни уведомяват, че на 15.03.2013 г. е взето решение за
регистрация на Обединение за реална демокрация или второто
наименование КПД на УСПЕХА, както тогава то се е наричало към
15.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Към проекта на решението съм си позволила да добавя
съгласно уточнението, за което помоли госпожа Солакова, че
протоколът

от

заседание

на

Националното

изпълнително

ръководство съгласно § 27, ал. 2 това е компетентният орган, който е
взел решение за участие в изборите за народни представители.
Ето го и самият проект за решение.
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ
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(ГОРД)“ с предишно наименование ПП „КОНСЕРВАТИВНА
ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА УСПЕХА“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ
(ГОРД)“ с предишно наименование ПП „КОНСЕРВАТИВНА
ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА УСПЕХА“, подписано от председателя и
представляващ партията Славчо Пенчев Бинев, заведено под № 11
на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 25.10.2012 г. по ф. д. № 498/2012 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 19.03.2013 г. от СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 498/2012 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и 224 на „Държавен вестник”,
бр. 96 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на
партията; образец от подписа на председателя на партията; образец
от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит
по чл. 79, ал. 1 от ИК от 20.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк“;
заверен от СГС устав на партията; протокол от заседание на
Националното

изпълнително

ръководство

на

ПП

„КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НА УСПЕХА (КПД
НА УСПЕХА)“, компетентно съгласно устава за вземане на решение
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
удостоверение № 48-00-252 от 23.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2012 г.; удостоверение от
19.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 498/2012 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение
с изх. № 021-0257 от 18.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк“ АД, за
открита банкова сметка в лева, по която ще обслужва предизборната
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кампания на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 27 279 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
На 27 март 2013 г. е постъпило допълнително заявление от
представляващия партията Славчо Пенчев Бинев с искане за
регистрация на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА
ДЕМОКРАЦИЯ

(ГОРД)“

с

предишно

наименование

ПП

„КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА УСПЕХА“.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 18.03.2013 г. на СГС – ФО, VІ-20 състав, по ф.д.
№ 498/2012 г. за вписване в регистъра на политическите партии и
промяна на името на партията – решението е влязло в сила на
27.03.2013 г.; удостоверение за актуално правно състояние от
27.03.2013 г. от СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 498/2012 г.; заверен
от СГС устав на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА
ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“; удостоверение от СГС – ТО, по ф.д. №
498/2012 г. от 27.03.2013 г. по чл. 19а от ЗПП; образец от печата на
партията; заверен препис от решението на централното й
ръководство, компетентно съгласно устава й, за регистрация на
партията за участие в изборите за народни представители, взето от
Националното изпълнително ръководство на 15.03.2013 г.; молба
уведомление до Сметната палата с вх. № 48-00-252 от 27.03.2013 г.
за промяна на името на партията; копие от уведомление на
„УниКредит Булбанк“, в което е посочена банковата сметка, по
която ще се обслужва предизборната кампания на името на ПП
„ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ“;
удостоверение от „Държавен вестник“ от 27.03.2013 г., с което ни
уведомяват, че обнародването ще бъде извършено в бр. 31 на
„Държавен вестник“ на 29 март 2013 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ГОРД“.
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От писмо с вх. № 77-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНИЕ
ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ГРАЖДАНСКО

ОБЕДИНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ГОРД.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Към

първичните

документи

по

първото

заявление

с

предишното наименование, разбира се, партията си е представила
копие от „Държавен вестник“. Така че си позволих да опиша всички
подадени до този момент заявления – и първото, и второто – с
всички налични към преписката документи.
Докладвам го при неприключила процедура, въпреки че
списъкът съдържа 27 279 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията, но така или иначе поради това, че не се е върнал
протоколът на ГД ГРАО с резултата от проверката, ви предлагам да
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регистрираме

партията

Гражданско

обединение

за

реална

демокрация (ГОРД) при условията на неприключила процедура по
чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс.
Междувременно с писмо № 77/21.03.2013 г. на ЦИК БНБ е
установила, че на 20.03.2013 г. е постъпил внесеният безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс.
Поддържам проекта си за регистрация на ПП Гражданско
обединение за реална демокрация.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Грозева, моля да имате
предвид, че съм упълномощена да подпиша решението. Благодаря.
Колеги, чухте доклада на госпожа Грозева. Имате ли
въпроси?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Наред с предложението,
което госпожа Ана Манахова направи относно формулировката на
предишното наименование, така, както и госпожа Грозева изчете и
от удостоверението за актуално състояние, само едно предложение
имам. В предпоследния абзац на стр. 1 относно допълнителното
заявление, което е постъпило на 27.03.2013 г., предлагам да се
напише „с искане” за регистрация, а не „с желание”.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Грозева, възприемате ли
бележката на колегата Солакова?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, абсолютно.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Други забележки и предложения,
колеги, имате ли по проекта за решение?
Господин

Бойкинов

има

въпрос?

Заповядайте,

колега

Бойкинов.
ВАЛЕНТИН
„ОТНОСНО”?

БОЙКИНОВ:

Какво

ще

се

запише

в
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: „ОТНОСНО: регистрация на ПП
Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД), с предишно
наименование ПП „Консервативна партия „Движение за успеха”.”
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Моето мнение е, че не е
необходимо.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Колега,

необходимо

е,

защото

подписката, която са приложили, в нея фигурира предишното
наименование, а не новото наименование ГОРД, тъй като към датата
на събиране на подписката и на подаване на първото заявление на
21.03.2013 г. решението за промяна наименованието на партията не
беше влязло в сила. То влиза в сила от днешна дата.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Бойкинов.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Съгласен съм с това, което
казвате, но то няма никакво отношение относно титулната част.
Действително подписката е събирана на името на партията
съобразно старото наименование, но към настоящия момент е
налице влязло в сила решение на съда, с което е променено
наименованието на партията. Тя се нарича по нов начин.
Тези обстоятелства, които Вие изтъквате по-горе, поначало
нямат отношение към начина, по който тя ще бъде регистрирана.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: В тази връзка какво предложение
правите?
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: „ОТНОСНО: регистрация на
ГОРД...”, без това, че е правоприемник, защото това няма кой знае
какво съществено значение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не приемам Вашето предложение и
обясних защо – защото голяма част от документите и най-вече
подписката са на името на предишното наименование на партията.
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Освен

това

ние

регистрираме

партията

с

новото

наименование, а в „ОТНОСНО” обясняваме защо са купищата
документи, които току-що ви изредих.
Така че си поддържам предложението.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Съгласен съм с това, което
казвате. Но всички тези факти и обстоятелства, които изложихте, се
съдържат в мотивите на решението. Тоест, от мотивите на
решението е видно, че е постъпило заявление от партия с едно
наименование и в хода на процедурата е настъпила промяна в
нейната, да речем, правосубектност. Тя може да бъде от найразлично естество и от мотивите става ясно, че е настъпила някаква
промяна – дали е в наименованието, дали е в начина на
представляване, в каквото щете.
Заявявам, че не правя алтернативно предложение, просто
коментирам.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Моля,

гласувайте

така

предложения от колегата Грозева проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2242-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП БЗНС в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз съм подготвила
още пет решения, които са качени с днешна дата в мрежата. Но тъй
като ги изчитах по-рано и предполагах, че ще се върнат подписките,
предварително ви заявявам, че в решенията ще се допълни „при
неприключила процедура”, тъй като до този момент няма резултати
от проверката на подписките.
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Така че с тази уговорка ви предлагам да пристъпя към
докладване на регистрация на ПП БЗНС.
Проектът е качен с днешната дата в мрежата под № 500.
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от
Николай Нанков Ненчев в качеството на главен секретар и
представляващ партията, заведено под № 13 на 21 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от съда копие на
определение № 3865 от 11.09.1946 г. по ф.д. № 10/1946 г. на
Софийския областен съд за вписване на партията в особения
регистър на съда; заверено от съда копие на решение от № Ф-58 от
04.05.1993 г. на Върховния съд на РБ, СГС – ФО, 2 състав, по ф.д. №
2274/1990 г., за вписване на промени; заверен препис от съда на
решение от 05.03.2009 г. на СГС – ФО, 2 състав, по гр.д. №
2274/1990 г. за вписване на промени; удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС –
ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; заверен от съда препис на
решение № 121 от 22.07.2011 г. на Върховния касационен съд на РБ,
Търговско колегия, ІІ отделение; заверено от партията копие от
стр. 1 и стр. 56 на „Държавен вестник”, бр. 59 от 2011 г.; решение на
съвместното заседание на Върховния съюзен съвет и Управителния
съвет на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”,
проведено на 16.03.2013 г. за участие в изборите за народни
представители

и за регистрация на партията в Централната

избирателна комисия; образец от подписа на представляващия
партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-155
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от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС препис от
устава на партията; банково удостоверение от 15.03.2013 г. на
„Райфайзен банк”, за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.03.2013 г.
на СГС – ТО, по ф.д. № 2274/1990 г., издадено на основание чл. 19а
от Закон за политическите партии;

банково бордеро за внесен

безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска
народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 13 185 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „БЗНС“.
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „Земеделски народен съюз“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира
политическа
партия
„„БЪЛГАРСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ““ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
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Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БЗНС.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате ли въпроси?
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2243-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Земеделски
народен съюз в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, сега ще предложа на
вашето внимание проект, качен в мрежата под № 451, за регистрация
на ПП Земеделски народен съюз за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„Земеделски народен съюз“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Земеделски народен съюз“, подписано от Румен Маринов Йончев в
качеството на председател и представляващ партията, заведено под
№ 12 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 16.07.1997 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС – ФО, 7
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; заверен от съда препис от решение от 31.07.2006 г. по ф.д.
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№ 7509/1997 г. на СГС – ФО, 7 състав, за вписване на промени;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 61 на „Държавен
вестник”, бр. 60 от 29.07.1997 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; препис извлечение от решение на
Управителния съвет на „Земеделски народен съюз“; образец от
подписа на представляващия партията; образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-183 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011
г.; банково удостоверение от „Райфайзен банк“ от 21.03.2013 г., по
която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от
15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 7509/1997 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от
СГС препис от Устава на партията; банково бордеро за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска
народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 16 282 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „Земеделски народен съюз“.
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „Земеделски народен съюз“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
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неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и
3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „Земеделски народен съюз“
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
ПП Земеделски народен съюз.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, Грозева, имам два бързи
въпроса: първо, как ще се изписва бюлетината?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С пълното наименование „Земеделски
народен съюз”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: С малки букви ли?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Така, както е написано в заявлението,
така съм го отразила.
ПРЕДС.
компетентният

МАЯ

АНДРЕЕВА:

съгласно

устава

Вторият

орган

ми

колективен

въпрос

е:

ли

и

е

установявате ли необходимия кворум и мнозинство за вземане на
решението за участие в изборите?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Управителният съвет е компетентен
съгласно чл. 19, ал. 5, т. 5 и 6.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Налице ли е необходимият
кворум и мнозинство от този колективен орган за вземане на
решението. Моля само за кратък отговор.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Представено ни е препис-извлечение от
решение на Управителния съвет на Земеделски народен съюз. Сега
трябва да погледна в устава, за да ви отговоря от колко човека се
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състои Управителният съвет. Така че ще Ви моля да ми дадете малко
време. Аз съм описала само, че това е компетентният орган и че
имаме надлежно заверено препис-извлечение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да, колега Грозева, ние приехме,
че така ще описваме доклада в проектите за решения, но вярваме на
устния доклад. В тази връзка ми е въпросът. Не е необходимо после
да го допълвате в решението, защото устният Ви доклад допълва
мотивите. Това не е правено до момента в другите проекти. Затова
възприехме този подход.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако искате, да оттегля този доклад, за
да се запозная подробно. Не знаех, че трябва да се изписва от колко
човека се състои компетентният орган.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Както казах, не трябва да се
изписва в проекта, но правим устен доклад при разглеждане на
проекта в зала. Това не се вписва в подробност извън основанието за
компетентност на органа по устав. Вие това сте го вписала в
решението. Просто допълваме устния доклад, нищо повече. Не го
изписваме в решението.
Само искам да знам установявате ли кворума и мнозинството
– да – не, друг въпрос нямам.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

То

е

подписано

само

от

представляващия и от председателя Румен Йончев, заверено е и е
препис-извлечение от решение на Управителния съвет на Български
земеделски народен съюз, проведено на 09.03.2013 г. във Враца и
съответно са преекспонирани решенията в седем точки.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Грозева, ако установявате
колективен орган по устав, а Ви се представя извлечение, което носи
подпис на представляващия, до момента Централната избирателна
комисия при приемане на документи за регистрация в тези избори
многократно е давала указания за попълване на преписката, аз лично
в тази ситуация Ви предлагам да дадете указания за изпълнението
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им до края на приемане на документите, тъй като считам, че до
момента сме възприели практиката, че в такъв случай не е налице
доказателство за взето решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз само да кажа, че ако
се приема това предложение да се даде указание, не съм сигурна, че
го проследих цялото, може би е добре незабавно да се даде това
указание с оглед краткия срок. Аз не разбрах дали го приемате и не
можах да проследя в пълнота за какво указание става дума.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Аз ще помоля да бъде подложено
на гласуване предложението ми, ако, колеги, считате, че е
необходимо това.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да поискам от партия Земеделски
народен съюз освен решението на Управителния съвет, което са
подали като препис-извлечение, да ни дадат целия протокол с
присъствие и т.н.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да, или поне присъствен лист.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам питане. В протокола пише ли в
какъв състав е органът, колко присъстват и колко отсъстват?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, те са направили само преписизвлечение относно решението.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Искам да попитам дали при
приемането на документите са дадени указания?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не са дадени указания. Така че ще им
бъдат дадени.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ще бъдат дадени
указания на партията. Това е практиката на комисията до момента.
Заповядайте, госпожо председател Медарова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Искам само едно
уточнение да направя въз основа на прегледа на решенията и на
проектите за решения, за да можем да уеднаквим нещата.
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В диспозитива на решенията, когато пишем наименованието
на партията за отпечатване в бюлетината, наименованието е такова,
каквото е заявено. Само да уточним. Тъй като в чл. 166, ал.1, т. 2 е
записано: „пълното или съкратено наименование на партията ....” и
съответната абревиатура ПП, КП или ИК”.
Забелязвам,

че

по

различен

начин

се

изписват

наименованията на партията, в случая – партия, за отпечатване в
бюлетината е – в случая проекта, който гледам „БЗНС”.
Нали трябва да запишем ПП БЗНС, защото това всъщност са
реквизитите за отпечатване? Да го уеднаквим. Имаше диспозитиви с
ПП и наименованието на партията, имаше диспозитиви без „ПП”,
диспозитиви с „Политическа партия” с думи. Нека просто да го
уеднаквим, ако обичате.
Ако се обединяваме, че ще пишем „ПП” като абревиатура,
след това наименованието на партията, както е заявено за
отпечатване, поставено в кавички. Това беше другото, което исках
да уточня.
Ако питате за моето мнение, не е необходимо да има кавички.
Виждам по различен начин изписани тези неща. За мен по-важно
беше да уточним „ПП” – че ние го поставяме в диспозитива като
абревиатура, после наименованието, както е заявено. Да уточним
има ли кавички или няма, колкото и елементарно да звучи въпросът,
тъй като имахме разлики при предходни избори. Да го уточним, тъй
като тепърва ни предстоят 50 – 60 решения, които да приемаме, за да
не ги коригираме. Да приемем един общ подход на изписване сега,
когато сме в началото на изписване на проектите.
Аз ви предлагам да пишем „ПП наименованието на партията”
– без кавички.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям това предложение.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз подкрепям предложението и моля да
гласуваме за наименованието без кавички.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, извинявам се за
прекъсването, но предпочитам сега да го уточним.
Ще

го

подложа

на

гласуване.

Предложението

е

в

диспозитивите на решението във втория диспозитив наименованието
на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП и съответното
наименование така, както е заявено, без символи като кавички.
Заповядайте, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
А какво правим с партиите, които вече сме регистрирали, решенията
са качени в интернет и са с кавички?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако всички са с
кавички, тогава да уеднаквим така. Това не съм го проследила.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да се ръководим от
заявленията на партиите оттук нататък? Аз съм противник на
кавичките, но ние не можем сега заради едни кавички да свалим
качените в интернет решения. Ние повечето от половината от
партиите не сме регистрирали.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Не

при

всички

регистрации има такъв подход на запис. Ето, в момента отварям
решението на НДСВ – няма кавички и е спазен принципът да има
абревиатура ПП.
Тъй като и до този момент имаме различен запис, по-добре да
предприемем един подход.
МАЯ АНДРЕЕВА: Всъщност дали в момента

при

изписването на решението има или няма знаци, това указание се
дължи към тези, които ще отпечатват бюлетините практически и там
кавички няма да има, колеги. Да вървим напред.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моето предложение
изобщо не беше продиктувано от това да обсъждаме има ли кавички
или не. Основната ми цел беше да уточним на има абревиатура ПП и
наименованието на партията. Няма пречка и този въпрос да уточним.
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Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз приемам предложението
да имаме еднакъв подход, без значение до момента как са били
регистрирани и как е било изписването при регистрирането на
партиите до момента. Същото щях да кажа, че към момента на
отпечатване на бюлетините можем да имаме едно принципно
решение, че се изписват така, както са в диспозитива на решението.
Някои ще бъдат само с големи букви, ако е съкратено, други с
големи и малки букви, но без кавички, като отпред се поставя
абревиатурата на партията: ПП, КП и ИК за инициативните
комитети и това ще обхваща и независимите кандидати, които ще се
регистрират в районните избирателни комисии.
Така че не виждам пречка, независимо по какъв начин са
били изписвани до сега, от този момент нататък да имаме единен
подход. Но накрая, преди отпечатването да вземем едно принципно
решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, ако приемаме
този подход, просто да уточним за абревиатурата и наименованието.
А другите символи, ако считате, че с принципно решение ще ги
уточним, няма пречка.
Упълномощавам госпожа Сапунджиева да води заседанието.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, колега
Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, да довърша доклада си,
който бях започнал за регистрация на ПП Национално движение за
права и свободи.
Проектът за решение за регистрация е № 548 в регистъра.
Аз вече изчетох една част от предложението за регистрация,
включително и приложените документи, като посочих, че партията е
представила всички необходими изискуеми документи, включително
препис-извлечение от протокол № 34/16.03.2013 г. на Националния
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съвет на партията за регистрация за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Докладът беше прекъснат поради липса на удостоверение от
БНБ за внесения депозит на ПП НДПС. Това удостоверение беше
предоставено на Централната избирателна комисия.
Така че аз считам, че са налице основанията за регистрация
на партията, която е представила и списък с 12 612 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
При това положение ви предлагам да регистрираме партията
при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, като наименованието
на партията за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. за отпечатване в бюлетината е: ПП Национално
движение за права и свободи (НДПС).
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз имам питане, колега
Караджов по отношение на банковото удостоверение. Там записано
ли е, че това е банковата сметка, която ще обслужва предизборната
кампания?
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Представляващият партията Гюнер Бехчет
Тахир, след като представи удостоверение от Първа инвестиционна
банка, подаде собственоръчна декларация: „Долуподписаният Гюнер
Бехчет Тахир в качеството ми на представляващ на ПП НДПС
декларирам, че банковата сметка – с конкретния IB в тази банка – ще
обслужва само предизборната кампания в изборите за народни
представители на 12.05.2013 г.” Датата и подписът са от
25.03.2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега
Караджов.
Давам думата на колегата Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Аз имам уточняващ
въпрос относно съкратеното наименование НДПС на партията,
чието заявление разглеждаме. Дали това наименование е по съдебна
регистрация, каквото е изискването на закона.
На следващо място, колеги, колкото и да съм привърженик на
единния подход и еднаквите формулировки в решенията на
Централната избирателна комисия, в случая считам, че не би бил
коректен

запис,

ако

ние

оставим

това

по

отношение

на

удостоверението от Първа инвестиционна банка за открита сметка в
лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на
политическата партия, а да посочим, че има декларация, която е била
подадена в хода на процедурата вероятно въз основа на указание на
дежурните членове.
В този смисъл правя предложение да се опише коректно
удостоверението с индивидуализиращите белези – номер, дата на
банката – и да се добави и тази декларация от лицето, което
представлява партията.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Благодаря Ви, колега Солакова.
Аз приемам Вашето предложение и ще го опиша.
На Вашия въпрос в решението за регистрация на партията е
записано, че тя е регистрирана и вписана в регистъра на
политическите партии в Софийски градски съд с наименование
Национално движение за права и свободи със седалище ..., а в
удостоверението за актуално състояние е записано: ПП Национално
движение за права и свободи. Съкратеното наименование на
партията няма записано в решението за нейната регистрация.
Но те са поискали тази регистрация при изписването на
бюлетината и аз не виждам пречка това да бъде одобрено от нас като
орган, който извършва тази регистрация, тъй като законът и не го
забранява.
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ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Давам думата на
колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз нямам нищо против по отношение
на изписването на бюлетината. Тогава предлагам, след като
наименованието, пълно и съкратено, не е наименование съгласно
съдебната регистрация в „ОТНОСНО” и в съответните части на
решението съкратеното наименование и скобите да отпаднат.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Съгласен съм. Аз технически
съм го поправил, но просто не го докладвах. Само в „ОТНОСНО” не
бях извършил корекцията. Така че тази редакция действително се
налага. В бюлетината предлагам да регистрираме партията така,
както е заявила искането си за отпечатване.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, имате ли други
въпроси, възражения, бележки, становища по доклада на колегата
Венцислав Караджов относно регистрацията на ПП Национално
движение за права и свободи за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.?
Моля, гласувайте предложението тази партия да бъде
регистрирана за участие в изборите с направените корекции в
проекта за решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2244-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Съюз на
комунистите в България за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, госпожо
Маринова, да докладвате.

108
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви заявление за регистрация на ПП Съюз на
комунистите в България.
Проектът за решение е в папката за днешното заседание под
№ 557, но и той не е съобразен с това, че ще регистрираме партията
в условията на неприключила процедура.
Решението за участие в изборите е взето от компетентният
орган. Това е Политбюро на ЦК на партията, компетентен съгласно
чл. 19, ал. 1 от Устава. По преписката е приложено и самото
решение в оригинал. Присъствали са всички членове на Политбюро
и единодушно са взели решението за регистрация на партията.
Предвид наличието и на всички останали изискуеми
документи, ви предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА
КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, подписано от
Костадин Христов Чакъров в качеството на председател и
представляващ партията, заведено под № 15 на 22 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от
решение от 01.11.1995 г. по ф. д. № 13675/1995 г. на СГС - ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние от 15.03.2013 г. по ф.д.
13675/1995 г. на СГС, 4 състав; заверено от партията копие от стр. 1
и стр. 48 на „Държавен вестник“, бр. 111 от 1995 г., в който е
обнародвано решението за регистрация на партията; решение №
17/15.03.2013 г. на Политбюро на ЦК на ПП „Съюза на комунистите
в България“, компетентен съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на
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партията орган, за регистрация на партията в Централната
избирателна

комисия

представители

на

представляващия

за

участие

в

12 май 2013 г.;

партията;

изборите

образец

образец

от

от

печата

за

народни

подписа
на

на

партията;

удостоверение № 48-00-190 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.;
банкова

референция

реф.

№

003/22.03.2013

г.,

изх.

№

0092/22.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк“ АД – филиал Жолио
Кюри, София, за актуална банкова сметка и декларация от Костадин
Христов Чакъров в качеството на председател и представляващ
партията, че тази банкова сметка, ще се използва за обслужване на
предизборната кампания в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. №
13675/1995 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;
платежно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по
чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10769 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: Съюз на комунистите в България.
От писмо с вх. № 145-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на

политическа

партия

„СЪЮЗ

НА

КОМУНИСТИТЕ

В

БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12
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май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.
1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„СЪЮЗ

НА

КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Съюз на комунистите в България.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега
Маринова.
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, мнения,
съображения, становища по доклада на колегата Маринова относно
регистрацията на ПП Съюз на комунистите в България за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2245-НС.
Заповядайте, колега Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, поради това, че в доклада на колегата Грозева се
установи непълнота в документите, моля всички колеги да прегледат
преписките, които подлежат на докладване и да проверят дали
решенията са взети от компетентния съгласно устава орган в
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случаите, когато той е колективен. Да се провери кворума и
мнозинството и доказателствата в тази връзка.
Това е практиката, която комисията споделя от 2011 г. При
приемането на документите на 19 март с колегата Чаушев още от
самото начало отправихме указания към две партии, представили
документи от общо четирите именно в този смисъл. Смятам, че няма
причина Централната избирателна комисия да не се придържа към
тази практика.
Моля всички да прегледат проектите си.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Много Ви благодаря,
колега Андреева. При това положение може би да дадем почивка, за
да се прегледат проектите.
Министерския съвет Не, аз не правя предложение в никакъв
случай за почивка. Докладчиците си познават преписките и моля да
съобразяват това становище в тях.
ПРЕДС.

САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви.

Подкрепям предложението ви.
Проект на решение за регистрация на ПП Демократична
алтернатива за национално обединение за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, колега
Маринова, за следващия доклад.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, продължавам доклада си с
проект за регистрация на ПП Демократична алтернатива за
национално обединение.
Проектът за решение е под № 555 в папката за днешното
заседание.
Партията е подала заявление с вх. № 16 от 22 март 2013 г.
Представила е всички изискуеми документи за регистрация.
Решението за регистрация е взето от компетентния орган. Това е
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Управителният съвет съгласно чл. 15, ал. 3 от Устава на Партията.
Той е в състав от 15 души, от които са присъствали 12 и единодушно
са взели решението за регистрация.
По преписката ни е приложен заверен от партията протокол
от това заседание и взетото на него решение с подписите на
присъствалите лица.
Предвид това и факта, че са налице и останалите изискуеми
документи, ви предлагам следния проект:
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„Демократична алтернатива за национално обединение” за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Демократична алтернатива за национално обединение“, подписано
от Димитър Йорданов Чукарски и Тодор Димитров Великов, в
качеството на секретари на Изпълнителни съвет и представляващи
партията, заведено под № 16 на 22 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от
решение № 49/08.03.2013 на ВКС – ТК, 2 отделение по т.д. №
1250/2013 г. за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние от 14.03.2013 г.
по ф.д. № 798/2012 г. на СГС, 8 състав, заверено от партията копие
от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник“, бр. 28 от 19.03.2013 г., в
който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен
от партията препис от протокол от 20.03.2013 г.от заседание на
Управителния съвет, компетентен съгласно устава на партията
орган, на което е взето решение за регистрация за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.; образци от подписите
на представляващите партията; образец от печата на партията;
удостоверение № 48-00-253 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за
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това, че от датата на регистрация (08.03.2013 г.) до момента за ПП
„Демократична алтернатива за национално обединение” не е
възникнало задължение за представяне на годишен финансов отчет;
удостоверение с изх. № 035Е03539081 от 19.03.2013 г. на „ЦКБ“ АД,
клон Мадрид, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. №
798/2012

г.,

издадено

на

основание

чл. 19а

от

Закона

за

политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;
вносна бележка от 21.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл.
79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 22535 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията; пълномощно от Тодор Димитров
Великов и Димитър Йорданов Чукарски в полза на Георги Янчев
Георгиев за подаване на документите за регистрация в ЦИК.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ДАНО – Демократична алтернатива за
национално обединение“.
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от
партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000
лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „Демократична алтернатива за национално
обединение” за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.
1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „Демократична алтернатива
за национално обединение“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ДАНО – Демократична алтернатива за национално обединение.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега
Маринова.
Колега Андреева, имате думата.
МАЯ АНДРЕЕВА: Въпросът ми е относно доказателствата за
внесен депозит – на каса ли е внесен в БНБ или чрез банков превод,
има ли потвърждение от БНБ за банков превод в случай че е
извършен по втория начин?
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Има съобщение от БНБ, постъпило
в ЦИК с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Има ли други въпроси,
съображения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Гергана Маринова за регистрация на ПП Демократична алтернатива
за национално обединение за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2246-НС.
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Проект на решение за регистрация на ПП Кауза за
България за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, госпожо
Маринова, да докладвате.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Благодаря Ви.
Последната партия, която искам да ви докладвам за
регистрация, е Кауза България. Проектът за решение е с № 556 в
папката за днешното заседание.
Партията е подала заявление за регистрация с № 17 от
22.03.2013 г. В допълнение към подадените тогава документи на
25.03.2013 г. партията е внесла допълнително списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на още 1870 избиратели.
Решението за регистрация е взето от компетентния орган.
Това е Изпълнителния съвет съгласно чл. 30, т. 5 и 11 от Устава на
партията. Той е в състав от пет човека. Петимата са присъствали и
единодушно са приели решение за регистрация на партията.
Представили са ни и протокола от това заседание в оригинал,
подписан от петимата членове на Изпълнителния съвет.
Предвид това и наличието на всички останали документи,
изискуеми за регистрацията на партията, ви предлагам следния
проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КАУЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„КАУЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Георги Петров Титюков, в
качеството на председател и представляващ партията, заведено под
№ 17 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
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Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от
решение от 27.05.2011 г. на СГС, ТО, V – 14 състав, по гр. д.
№ 267/2011 г. за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние от 20.03.2013 г.
по ф.д. № 267/2011 г. на СГС, 5 състав, заверено от партията копие
от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник“, бр. 57 от 26.07.2011 г., в
който е обнародвано решението за регистрация на партията;
протокол от 14.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет,
компетентен съгласно устава на партията орган, на което е взето
решение за регистрация на ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от
подписа на представляващия партията; образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-250 от 21.03.2013 г. на Сметната
палата за това, партията е представила годишни финансови отчети за
2011 г. и за 2012 г.; удостоверение от 22.03.2013 г. от „Търговска
банка Д“ АД, Финансов център Асеновград, за актуална банкова
сметка и декларация от Георги Петров Титюков, в качеството на
председател и представляващ партията, че тази банкова сметка ще
обслужва

предизборната

кампания

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 20.03.2013 г. на
СГС - ТО по ф.д. № 267/2013 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на
партията; преводно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9920 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията; допълнително внесен на 25
март 2013 г. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис
на заявени 1870 избиратели
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“.
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От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от
партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000
лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега
Маринова.
Колеги, имате думата за въпроси, становища, съображения по
доклада относно предложението за регистрация на ПП Кауза
България за изборите на 12 май 2013 г.
Ако няма такива, подлагам на гласуване проекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 2247-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Националнопатриотична партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, госпожо
Христова, да докладвате.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Колеги, докладвам ви проект за решение за
регистрация на ПП Национално-патриотична партия за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.:
„ОТНОСНО:
„БЪЛГАРСКА

регистрация

на

политическа

НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА

партия

ПАРТИЯ“

за

участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА

НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА

ПАРТИЯ“,

подписано от председателя и представляващ партията Петър
Станиславов Манолов, заведено под № 51 на 26 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 17.11.2004 г. по ф. д. № 11355/2004 г. на СГС – ФО, 2
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 19.03.2013 г. от СГС – ФО, 2 състав, по ф.д. №
11355/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 137 на
„Държавен вестник”, бр. 3 от 2005 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от заседанието на
ИС на БНПП на 15.03.2013 г. , на което е взето решение за участие
на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
решение на ИС на ПП „БНПП“ за регистрация на партията в
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изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от
подписа на председателя на партията; образец от печата на партията;
банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК
от 26.03.2013 г. от „Банка ДСК“ АД, клон 2103; удостоверение № 4800-308 от 25.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови
отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на
партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д.
№ 11355/2004 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии;декларация от Петър Станиславов Манолов –
председател на ПП „БНПП“, че посочената банкова сметка ще
обслужва предизборната кампания на партията; банкова референция
изх. № 83 от 20.03.2013 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, Регионален център
София-Запад, Финансов център 3, за открита сметка в лева, по която
ще обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“; списък, съдържащ
три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 040 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в

бюлетината,

като:

ПП

„БЪЛГАРСКА

НАЦИОНАЛНО-

ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“.
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, имате думата за
мнения, съображения, въпроси,становища по доклада на колегата
Мариана Христова? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект за решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2248-НС.
Заповядайте, госпожо председател Медарова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз само ще помоля за
едно уточнение, тъй като не съм присъствала при гласуването на
регистрацията на ПП Национален идеал за единство.
Господин Караджов, само да уточним за протокола. В
решението за регистрация на ПП Национален идеал за единство сме
записали наименование за отпечатване пълно наименование, а в
заявлението е посочено съкратено наименование. Ако в протокола е
отразено коректно „ПП НИЕ”, добре. Просто да го уточним. Ако в
протокола

е

останало

пълното

отпечатване, да го коригираме.

наименование,

заявено

за
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ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, колега
Караджов, да уточните.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, тъй като този ден
приехме над 13 партии, при изписването е допусната техническа
грешка.
Предлагам ви след гласуване да извършим корекция в
приетото от нас Решение № 2241 преди публикуването му, а именно
според заявеното искане за отпечатване на наименованието на
партията в бюлетината като „ПП НИЕ”, а не „ПП Национален идеал
за единство”, както е изписано първоначално в предложението за
решение.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Възражения срещу
направеното от колегата Караджов предложение? Няма.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Заповядайте, колега Андреева.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща.
С

Решение

№

4269/27.03.2013

г.

Върховният

административен съд е оставил без уважение жалбата на Димитър
Кинов Стоянов в качеството му на представляващ ПП Националдемократична партия срещу Решение на ЦИК № 2204-МИ от
23.03.2013 г., с което е постановен отказ за регистрация за участие в
частичните избори на 12 май 2013 г. Съдът е възприел, че за всички
отделни частични избори разпоредбата трябва да се прилага в
смисъл, че във всички случаи тогава, когато партията няма
регистрация за участие в общите избори, трябва да представя
подписка от 7 000 избиратели. Това е първото, което ви докладвам за
сведение.
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Второто, на което обръщам внимание, е, че имаме постъпило
писмо с вх. № 210-Н С, което е запитване от постоянния секретар на
Министерството на външните работи относно това могат ли да се
изпращат

заявленията

за

гласуване

извън

дипломатическите и консулски представителства

страната

до

чрез куриер и

колко могат да присъстват като брой заявления в една пратка.
В момента ви го докладвам за сведение. Ако искате да се
запознаете с това писмо, то се намира вече в мрежата, качено е.
Който желае да получи копие от писмото, то се намира при мен.
Няма в момента да докладвам отговора по него. Не поставя дискусия
по писмото. Уведомявам ви да имате готовност, когато бъде
поставено за разглеждане, да разполагате с документа.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, госпожо
председател Медарова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само едно уточнение.
Не е конкретно по този проблем, а във връзка с информацията за
документи.
Във връзка с по-добрата информираност на членовете на
комисията във вътрешната мрежа предлагам ви, помолих и
сътрудниците да ги създадат като фолдери, вече са готови, в
зависимост от органа, от който е постъпила кореспонденцията, аз на
този етап съм сложила „Администрация на Министерския съвет”,
„Министерството

на

външните

работи”,

„Министерство

на

вътрешните работи”, въпреки че имаме малко кореспонденция, и
„ГД ГРАО”.
В тези фолдери, които са качени във вътрешната мрежа и са
наименовани „Входяща кореспонденция”, са сканирани и качени
абсолютно всички документи, които са постъпили. Те са на хартиен
носител, събрани в канцелариите в зависимост от това в коя
канцелария са. В папката на Министерството на външните работи в
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случая се намира и това писмо, както и цялата входяща
кореспонденция.
Сега ще проследя дали са качени във вътрешната мрежа, но
мисля, че са качени, тъй като ги прегледах на компютъра в
канцеларията при Лили Тошева. Ще ви моля да ги погледнете и
периодично да се запознавате с тях преди заседание. Аз ще имам
ангажимента в момента на постъпването на кореспонденцията да я
предоставям на канцеларията, да я сканират, да я качват, когато е
възможно – преди заседанието, ако е постъпила. Ако е постъпила в
хода на заседанието, ще ви докладвам, за да се запознавате с нея.
Също така ще направим такива папки и за министерствата, за
другите организации. Ако вие констатирате, че има някакъв
пропуск, ще ме уведомите, ще поставим и тази кореспонденция.
Разбира се, не става въпрос за всяка входяща кореспонденция, за
всеки документ, който постъпва. Но тези официални институции –
министерства, от тези органи, които изредих, кореспонденцията ще
бъде качена в тези папки. Ще ви моля да се запознаете. Ако имате
някакви допълнения, кажете ги.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева, да продължите воденето
на заседанието.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Да допълня Вашето предложение. Благодаря Ви за тази
информация. Може би трябва да се направи отделна папка
„Областни управители”. С тях сега ще имаме много кореспонденция
по повод на изборите.
Имам предложение да има папка „Областни управители”
отделно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, ако имаме с тях
директна кореспонденция, ще направим такава папка.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви.
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Проект за решение за регистрация на ПП Българска
партия

либерали

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Христова,
заповядайте.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща.
Колеги, постъпило е заявление за регистрация от ПП
Българска партия либерали, заведено под № 52 от 26.03.2013 г. в
регистъра на партиите

и коалициите от партии за участие в

изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Заявлението е подписано от председателя и представляващ
партията Михаил Шишков. Към него са приложени всички
изискуеми документи съгласно наше решение и Изборния кодекс.
Представен е заверен от Софийски градски съд Устав на Българска
партия либерали. Съгласно чл. 4 от същия ръководният орган на
Българска партия либерали е Националният съвет.
Глава ІІІ „Правомощия на Националния съвет”, чл. 30, ал.3
определят кворума и мнозинството при вземане на решения на
Националния съвет. Съгласно ал.3 заседанието на Националния
съвет е проведено редовно, ако за участие са регистрирани 2/3 от
неговите членове. Гласуването е редовно, ако в него са взели
участие 2/3 от тях.
Решението на Националния съвет се взима с обикновено
мнозинство, а съгласно чл. 31, ал. 6 и 8 Националният съвет е
компетентният орган, който следва да вземе решение за участие на
партията в изборите за народни представители.
Представен е и заверен препис-извлечение от протокола от
заседание на Националния съвет на Българска партия либерали,
проведено на 16 март 2013 г. В него са участвали от изписаните и в
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актуалното правно състояние на партията общо 34 члена - 30, тоест,
налице е необходимият кворум за вземане на решение.
Решението е взето единодушно с 30 гласа „за” от
присъстващите. Представено е и удостоверение с вх. № 209-нс от
27.03.2013 г., видно от което БНБ удостоверява, че по сметката е
получен внесеният от политическата партия депозит в размер на
10 000 лв. Към заявлението е представен и списък, съдържащ трите
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 943 избиратели.
Тъй като към настоящия момент сме в условия на
неприключила процедура по отношение проверката на представения
списък на ГД ГРАО и са налице всички изискуеми документи.
Затова ви предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“, подписано от председателя и
представляващ партията Михаил Николаев Шишков, заведено под
№ 52 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 28.01.1993 г. по гр. д. № 35051/1992 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 19.03.2013 г. от СГС – ФО, 8 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и 31 на „Държавен вестник”, бр.
30 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на
партията;

препис-извлечение

от

протокол

от

заседание

на

Националния съвет на „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“,
проведено на 16 март 2013 г., на което е взето решение за участие на
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партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
образец от подписа на председателя на партията; образец от печата
на партията; удостоверение № 48-00-265 от 21.03.2013 г. на
Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009,
2010 и 2011 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по
чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от Българска народна банка;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на
СГС – ФО по ф.д. № 35051/1992 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; удостоверение изх. № 70/0631 от
22.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк“ АД, Бизнес център София
Света Неделя, за открита сметка в лева, по която ще обслужва
предизборната

кампания

на

ПП

„БЪЛГАРСКА

ПАРТИЯ

ЛИБЕРАЛИ“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 12 943 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛИ“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.
1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛИ“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател,
да помоля да упълномощите друг заместник-председател да води
заседанието, тъй като днес съм дежурна и имам голяма поща. Искам
да прегледам спешните неща, за да мога да ги докладвам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само да приключите
този

доклад,

след

което

ще

упълномощя

друг

заместник-

председател.
ПРЕДС. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря ви.
Колеги, чухте доклада на колегата Христова.
Имате думата за въпроси, становища, коментари по доклада
на колегата Мариана Христова относно регистрацията на Българска
партия либерали за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Ако няма, подлагам на гласуване предложението на колегата
Мариана Христова
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2249-НС.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

госпожа Мая Андреева да води заседанието.

Упълномощавам
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.
Проект за решение за регистрация на ПП Движение за
права и свободи за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христова.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Колеги, постъпило е заявление за регистрация
на ПП Движение за права и свободи, подписано лично от
председателя и представляващия партията Лютви Ахмед Местан.
Проектът на решение е № 536 и е качен в мрежата.
Представени са всички изискуеми документи съгласно
Изборния кодекс и наше решение. Представен е и заверен от
Софийски градски съд Устав на партията, съгласно чл. 11 от който
ръководният орган на партията е Централното оперативно бюро,
което е постоянно действащ ръководен орган със седалище в гр.
София. Централното оперативно бюро изпълнява решенията на
Националната конференция, осъществява оперативно политическо
ръководство на Движение за права и свободи.
В чл. 11, ал. 2 е изписан изрично кворумът при провеждане
на заседанията на Централното оперативно бюро, който е 2/3 от
списъчния състав и вземането на решение с обикновено мнозинство
от присъстващите членове на партията.
Към

заявлението

е

представен

препис-извлечение

от

протокол от заседанието на Централното оперативно бюро на
политическата партия, проведено на 26.03.2013 г. В него е отразено,
че са присъствали 18 членове от общо 19 членове на Централното
оперативно бюро, като същите единодушно са взели решение ПП
Движение за права и свободи да се регистрира в Централната
избирателна

комисия

за

участие

представители на 12 май 2013 г.

в

изборите

за

народни
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Към протокола, в който е обективирано решението, е
представено заверено копие от списък на присъствалите членове на
Централното оперативно бюро на политическата партия от
заседанието на 26.03.2013 г., както и в оригинал Решение №
1/26.03.2013 г. с взетото решение за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., както и решението за начина на
изписване в бюлетината, който е посочен в заявлението „ДПСДвижение за права и свободи”.
Съгласно

постъпило

писмо

от

БНБ

в

Централната

избирателна комисия с вх. № 209-НС от 27.03.2013 г. БНБ
удостоверява, че по сметката е постъпил депозитът, внесен от
политическата партия в размер на 10 000 лв. Представено е
удостоверение от D-Банк, видно от което е налице актуална банкова
сметка с отразяване, че същата ще обслужва предизборната
кампания на партията.
Представен е и списък със саморъчен подпис на заявени
20 662 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. И тъй
като към настоящия момент не е извършена проверката от ГД ГРАО
на представения списък, ви предлагам в условията на неприключила
процедура да регистрираме ПП Движение за права и свободи за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., като
наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е, както е
посочено в заявлението, ПП – Движение за права и свободи.
Предлагам следния проект за решение за регистрация на ПП
Движение за права и свободи.
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ДВИЖЕНИЕ

ЗА

ПРАВА

И

СВОБОДИ”,

подписано

от

председателя и представляващ партията Лютви Ахмед Местан,
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заведено под № 53 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 26.04.1990 г. по ф. д. № 2574/1990 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен
препис от решение от 18.03.2013 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС –
ФО, VІ-12 състав, за вписване на промени; удостоверение за
актуално правно състояние на партията, издадено на 26.03.2013 г. от
СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; заверено от партията
копие от стр. 1, 7 и стр. 8 на „Държавен вестник”, бр. 35 от 1990 г., в
който е обнародвано решението за регистрация на партията;
решение № 1 от 26.03.2013 г. на Централното оперативно бюро на
ПП „ДПС“ за регистрация на партията за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от
протокола от 26.03.2013 г. от заседание на ЦОБ на ПП „ДПС“ с
приложен списък на присъствалите членове на ЦОБ на ПП „ДПС“ на
заседанието; образец от подписа на председателя на партията;
образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Демир банк“ ТБ;
удостоверение № 48-00-301 от 21.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 26.03.2013 г. на
СГС – ФО по ф.д. № 2574/1990 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; удостоверение изх. № РИД-001-86
от 22.03.2013 г. на „Търговска банка Д“ АД, за открита сметка в
лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“; списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 662 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.

131
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ДПС – Движение за права и свободи.
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ” за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ДПС - Движение за права и свободи.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Христова.
Колеги, чухте доклада. Има ли въпроси, мнения, становища?
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2250-НС.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, много моля, първо се
извинявам, че току-що пристигналата кореспонденция не е
поставена в мрежата. Моля за внимание.
С вх. № 47-нс от днес в 16,43 ч. – максимално бързо го
докладвам – имаме изпратено писмо по електронната поща от
изпълнителния директор на "Информационно обслужване" АД със
следното съдържание:
„Бих желал да ви информирам, че "Информационно
обслужване" АД има готовност за демонстрация и текст на
разработената система за заявления по интернет” - това са
заявленията по чл. 42, ал. 2 – „от днес от 18,00 ч.
Моля за потвърждение.”
Дотолкова, доколкото срокът за регистрации изтича в
18,00 ч., мисля, че няма проблем да тестваме системата в 18,00 ч., да
видим как работи и, ако има някакви спънки, след това, докато
приемаме останалите решения, те да изчистят, ако има нещо. Тоест,
да видим как работи цялата система.
Имате ли нещо против?
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, обединяваме ли се, че
тестът ще бъде проведен днес в 18,00 ч.? Имате ли против колегата
Маркова да потвърди това?
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Предложението се приема
Колега Маркова, моля да потвърдите на "Информационно
обслужване" АД за 18,00 ч.
Проект на решение за регистрация на ПП Национално
движение

Единство

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, госпожо Маркова,
да продължите доклада си.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, има проект за
решение под № 905. В условията на неприключила процедура по чл.
90 ви докладвам регистрация на ПП Национално движение
единство. Във входящия регистър е под № 37.
Налице са всички изискуеми документи. Има писмо с
потвърждение за внесен безлихвен депозит от БНБ. В заявлението
партията е посочена за изписване върху бюлетината „ПП
Национално движение „Единство”.
По отношение на протокола от заседание на изпълнителния
съвет на политическата партия, който е проведен на 20.03.2013 г.,
след указа на президента на Републиката за насрочване на изборите.
На основание чл. 19 от представения устав е присъствал
целият Изпълнителен съвет и протоколът ни е представен в
оригинал.
Налице са всички изискуеми документи.
Докато приемахме документите с колегите, изискахме да се
подпише декларация от представляващия партия Никола Петков
Иванов, който декларира, че банковата сметка в Райфайзен Банк,
която е новооткрита, със съответния IB и номер ще обслужва само и
единствено предизборната кампания за изборите за народни
представители.
Предлагам ви следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НАЦИОНАЛНО

ДВИЖЕНИЕ

ЕДИНСТВО“,

подписано

от

председателя и представляващ партията Никола Петков Иванов,
заведено под № 37 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и
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коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 29.04.2005 г. по ф. д. № 5185/2005 г. на СГС – ФО, 3
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 20.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. №
5185/2005 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 117 на
„Държавен вестник”, бр. 39 от 2005 г., протокол от заседание от
20.03.2013 г. на Националния комитет на партията за регистрация на
партията за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от
печата

на

партията;

заверен

от

СГС

устав

на

партията;

удостоверение № 48-00-263 от 21.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.;
вносна бележка от „Българска народна банка ” АД за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.;
удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС – ТО, по ф.д. № 5185/2005 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение от 25.03.2013 г. на „Райфайзен банк“ за открита
сметка в лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на
„Национално движение Единство“; списък, съдържащ три имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 477 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: „Национално движение Единство“.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.

135
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„НАЦИОНАЛНО

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Национално движение Единство.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата за
становища, предложения, забележки.
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2251-нс.
Проект на решение за регистрация на ПП Национален
фронт за спасение на България за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова, за
следващия Ви доклад.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, продължавам със
същото това дежурство с господин Караджов - № 38 във входящия
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регистър. Заявлението е от Национален фронт за спасение на
България.
Налице са всички изискуеми документи, в това число върнато
писмо от БНБ за внесен на 21.05.2013 г. безлихвен депозит.
Националният фронт за спасение на България е представил в
цялост копие от протокол от заседание на Националния политически
съвет на политическата партия Национален фронт за спасение на
България, на което са присъствали 19 члена. Налице е изискуемия
кворум съгласно устава.
Има три образци от подписи, тъй като партията се
представлява от трима заедно и поотделно. Заявлението е подписано
само от един от представляващите партията, той има тези
правомощия.
Предлагам ви следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“,
подписано Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев,
Валентин Кирилов Касабов, представляващи партията, заведено под
№ 38 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 11.07.2011 г. по ф. д. № 358/2011 г. на СГС – ФО, 2
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 2 състав, по ф.д. № 358/2011
г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 124 и стр. 125 на
„Държавен вестник”, бр. 58 от 29.07.2011 г., в които е обнародвано
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решението за регистрация на партията; протокол от заседание на
Националния политически съвет на партията за регистрация на
партията за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.; образци от подписите на представляващите партията – 3 бр.;
образец от печата на партията; преводно нареждане от БНБ за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 19.03.2013 г.;
удостоверение № 48-00-168 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесен финансов отчет на партията за 2011 г.; заверен от СГС устав
на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ФО, 2 състав,
по ф.д. № 358/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите

партии;

удостоверение

от

15.03.2013

г.

на

„УниКредитБулбанк“ АД за открита сметка в лева, по която ще
обслужва предизборната кампания на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“; списък, съдържащ три имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 32 562 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА
БЪЛГАРИЯ (НФСБ).
От писмо с вх. № 77-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
(НФСБ).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Имате ли
въпроси, мнения, становища?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Тъй като виждам, че
заявлението е подписано от трима, които може би представляват
партията, а сред описаните документи образецът на подписа е на
представляващия?
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Трябва

да

бъде

„на

представляващите”.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Партията се представлява от трима,
заявлението е подписано от тримата, има образец от подписите и на
тримата представляващи. Мога да ви ги покажа.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Забележката беше да се съобрази
текста и да е в множествено число – „представляващите”.
Има ли други въпроси, предложения по проекта? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект за решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2252-нс.
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Проект на решение за регистрация на ПП БУРГАС за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви.
Докладвам ви проект с № 502 и е качен в мрежата в днешното
заседание.
Докладвам ви проект за регистрация на ПП БУРГАС за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление, подписано от Ваклин Атанасов
Стойновски в качеството му на председател и представляващ
партията. Заведено е под № 14 от 21.03.2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи
и по Изборния кодекс, и по нашето решение.
Представен е устав на партията съгласно изискванията,
заверен от Софийски градски съд.
Съгласно чл. 8, ал. 4 от този Устав компетентното
ръководство за вземане на решение се нарича Партиен съвет на ПП
БУРГС. Партийният съвет на ПП БУРГАС е провел заседание на
14.03.2013 г. Той се състои от 12 члена. На заседанието са
присъствали 9. Налице е необходимият кворум за вземане на
решения.
На това заседание са взели решение за участие в изборите за
народни

представители.

Гласували

са

9

„за”,

„против”

и

„въздържали се” – няма. Приложен е присъствен списък на
деветимата, които са се подписали, заверен.
Внесен

е

необходимият

депозит.

С

писмо

№

114-

нс/22.03.2013 г. е указано, че на 21 март по сметката на БНБ са
постъпили 10 000 лв. безлихвен депозит.
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Представен

е

списък,

съдържащ

12 507

избиратели,

подкрепящи регистрацията на партията. Не се е върнала преписката
от ГД ГРАО.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„БУРГАС“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БУРГАС“, подписано от Ваклин Атанасов Стойновски в качеството
на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на
21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от
решение от 19.02.2008 г. по ф. д. № 16531/2007 г. на СГС – ФО, 4
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО,

състав, по ф.д. №

16531/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 192 на
„Държавен вестник”, бр. 32 от 25.03.2008 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; решение на Партийния съвет
на ПП „Бургас“ от 14.03.2013 г. за компетентен съгласно чл. 8, ал. 4
от Устава на партията орган, за регистрация на партията в
Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; декларация – образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-163 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012
г.; удостоверение от 111.13 от 20.03.2013 г. за новооткрита банкова
сметка от Първа инвестиционна банка, за актуална банкова сметка,
по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от
15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на
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основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от
СГС препис от устава на партията; пълномощно 18.03.2013 г. от
председателя Ваклин Атанасов Стойновски в качеството си на
председател на ПП „БУРГАС“ вполза на Минчо Павлов Иванов за
представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията
й за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с
правото да подават и подписват всички необходими и свързани с
регистрацията на партията документи, както и да получат от ЦИК
удостоверението за регистрация; банково бордеро за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г.; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 507
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „БУРГАС“
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „БУРГАС“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Регистрира политическа партия „БУРГАС“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БУРГАС.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Имате ли
въпроси?
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2253-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Европейска
сигурност и интеграция за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви.
Следващият проект е с № 497 и е качен в мрежата в днешното
заседание.
Това е проект на решение за регистрация на ПП Европейска
сигурност и интеграция (ЕСИ).
Постъпило е заявление за регистрация на ПП Европейска
сигурност и интеграция, подписано от Тома Янков Томов в
качеството си на председател и представляващ партията, заведено
под № 9 в регистъра на партии и коалиции от 21.03.2013 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми съгласно
Изборния кодекс и наше решение документи. Посочено е решение
от заседание на Политбюро на ПП ЕСИ, взето с протокол
№ 21/16.03.2013 г., което съгласно чл. 5, ал. 8 и 9 от Устава е
компетентно за вземане на решение.
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На заседанието Политбюро, което се състои от 5 члена, са
присъствали 4. Налице е необходимият кворум, поради което
Политическото бюро на Европейска сигурност и интеграция е
приело решение за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г. и за регистрация в Централната избирателна комисия.
След разисквания всички са гласували „за”, няма „против”.
Партията е представила списък, съдържащ имената, ЕГН-та и
подписите на 9 553 избиратели. Постъпило е писмо № 114-нс от
20.03.2013 г. от БНБ, с което банката е потвърдила, че на 21.03.2013
е постъпил по нейна сметка безлихвеният депозит по чл. 79, ал. 1 от
Изборния кодекс в размер на 10 000 лв.
Не се е върнала подписката от проверката от ГД ГРАО.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ /ЕСИ/ за участие
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ /ЕСИ/, подписано
от Тома Янков Томов в качеството на председател и представляващ
партията, заведено под № 9 на 21 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 20.04.2001 г. по ф. д. № 3595/2001 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии,
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 3595/2201 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен
вестник”, бр. 42 от 2001 г., ДВ, бр. 81 от 2012 г., стр. 1 и 93 в които е
обнародвано решението за регистрация на партията; решение от
заседание на Политическо бюро на ПП „ЕСИ“ протокол № 21 от
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16.03.2013 г., компетентно съгласно чл. 9 от Устава на партията
орган, за регистрация на партията в Централната избирателна
комисия за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.; декларация –образец от подписа на представляващия
партията;

декларация

–

образец

от

печата

на

партията;

удостоверение № 48-00-125 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.;
удостоверение от № 1858 от 6.03.2013 г. от „Сосиете женерал
експрес банк“ за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС –
ФО по ф.д. № 3595/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона
за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на
партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79,
ал. 1 от 21.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 9553 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ЕСИ.
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на

политическа

ИНТЕГРАЦИЯ“

партия
/ЕСИ/

за

„ЕВРОПЕЙСКА
участие

в

СИГУРНОСТ

изборите

за

И

народни

представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ЕВРОПЕЙСКА

СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ /ЕСИ/ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ЕСИ.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата за бележки,
предложения.
Заповядайте, колега Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Грозева, коригирахте ли
втория диспозитив в решението – „Наименованието на партията за
отпечатване в бюлетината е Партия ЕСИ”, а то трябва да бъде
съгласно изискването на закона – „ПП ЕСИ”.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Когато започнах доклада си, колега
Сапунджиева, казах, че съм изготвила отдавна проектите и ще
изчистя този абзац и ще го запиша коректно. „Партия ЕСИ” – така е
заявено в заявлението за регистрация и сме го изписали точно.
Предполагам, че е грешка и трябва да я регистрираме като „ПП
ЕСИ”.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не съм сигурна дали е грешка.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Не можем, колеги, да напишем
„ПП Партия ЕСИ”, защото „Партия” мисля, че не е включено в
наименованието на партията съобразно съдебното й решение за
регистрация. Така че трябва да бъде „ПП ЕСИ”.
Приключваме дискусията в тази й част.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тя е регистрирана по удостоверение за
актуално правно състояние „Европейска сигурност и интеграция
(ЕСИ)”.
Така че ви предлагам да я регистрираме като „ПП ЕСИ” за
отпечатване в бюлетината.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Моля,

гласувайте

така

предложения проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема с корекциите.
Решението има № 2254-НС.
Проект

на

решение

за

регистрация

на

ПП

Комунистическа партия на България за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева, за
следващия доклад.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам още един проект, който е с № 499
и е качен в мрежата в днешното заседание.
Предлагам на вашето внимание проект за регистрация на ПП
Комунистическа партия на България.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Извинявам се за момент. Моля,
погледнете Решение № 2247-нс. Тази партия мисля, че е минала на
доклад. Моля само да проверите, колега, дали това е партията, която
е регистрирана с наше Решение № 2247, тъй като при мен така е
записано. В случай, че това не е една и съща партия съобразно
решението ни, то тогава ще моля да бъда извинена и ще внесете
тогава преписката за разглеждане.
Моля, направете проверка преди това. За да сме точни в
доклада и в поредността на решенията, за да нямаме дублиране,
моля да направите проверка.
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Проект на решение за регистрация на ПП Земеделски
съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, предлагам на
вниманието ви проект за регистрация на Земеделски съюз
„Александър Стамболийски” под № 531, качен в мрежата за
днешното заседание.
Заявлението

на

Земеделския

съюз

„Александър

Стамболийски” е с вх. № 46 от регистъра на партиите и коалициите
от партии от вчерашна дата.
Към

заявлението

са

представени

всички

необходими

документи за регистрацията на политическата партия, които съм
описала в решението. В решението съм пропуснала да опиша, че
компетентният съгласно Устава орган е Постоянното присъствие на
основание чл. 32, т. 1 и 8 от Устава на партията.
И тук, както и при някои други партии, няма конкретни
изброени пълномощия, но се прави извод на базата на описаните в
тези две точки правомощия на Постоянното присъствие. Друг орган
няма подобни правомощия.
Налице е решение от този орган. Преписът е част от протокола
и всъщност отговаря на изискванията на закона, за да може да бъде
направена проверка дали е законосъобразно взето решението.
Абзацът, който гласи „От писмо №....” ще бъде така:
„От писмо изх. № 37-0110/22.03.2013 г. на БНБ се установява,
че по сметка на БНБ е постъпил внесеният безлихвен депозит по чл.
79, ал. 1 от Изборния кодекс в размер на 10 000 лв.”
Предлагам следния проект за решение:
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„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, подписано от
председателя и представляващ партията Спас Янев Панчев, заведено
под № 46 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 21.04.1993 г. по гр. д. № 7371/1993 г. на СГС – ФО, 3
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; решение от 26.01.2006 г. по ф.д. № 7371/1993 г. за промени;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен
вестник”, бр. 76 от 1993 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и
стр. 106 на „Държавен вестник”, бр. 23 от 2006 г., в който е
обнародвано решението за промени; протокол от заседание на
Постоянното присъствие на ЗС „Ал. Стамболийски“ от 15.03.2013 г.,
който е компетентният съгласно чл. 32, т. 1 и 8 от устава на партията
орган, с решение за участие на партията в предсрочните избори за
народни представители на 12 май 2013 г.; списък на Постоянното
присъствие за заседанието на 15.03.2013 г.; образец от подписа на
председателя на партията; образец от печата на партията; банково
бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от
21.03.2013 г. с отчет по сметка; удостоверение № 48-00-300 от
21.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови
отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията;
удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 7371/1993 г.,
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издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение с изх. № 131-14 от 22.03.2013 г. на „Първа
инвестиционна банка“ АД, за открита сметка в лева, по която ще
обслужва предизборната кампания на ПП „Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 17 777 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ЗС „Александър Стамболийски“.
От писмо с изх. № 37-0110 от 22.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.
1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„Земеделски

съюз

„Александър Стамболийски” за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ЗС „Александър Стамболийски“.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
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Колеги имате ли въпроси, бележки, предложения? Няма.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2255-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Движение
България на гражданите за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващият проект,
който предлагам на вниманието ви проект за регистрация на под
№ 535, качен в мрежата за днешното заседание.
Заявлението на Партия Движение България на гражданите е с
вх. № 48 от регистъра на партиите и коалициите от партии от
вчерашна дата.
Подаденото заявление отговаря на изискванията на Изборния
кодекс . Към него са приложени всички необходими документи,
които се изискват съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и
нашето Решение № 2157 за регистрацията на партията за участие в
изборите.
Налице е и решение на Националния съвет на партията, който
е компетентният съгласно чл. 30, т. 2 и 6 от Устава на партията
орган.
Вторият абзац отдолу нагоре на стр. 1, който отразява, че е
постъпило потвърждение от БНБ за получения депозит, предлагам
да гласи така:
„От писмо изх. № 37-0113/25.03.2013 г. на БНБ се установява,
че по сметка на БНБ е постъпил внесеният от партията безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс в размер на 10 000 лв.”
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Наименованието, което ще се изпише върху бюлетината, е
отразено точно, както е в заявлението и в решението за
регистрацията на партията.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„Движение България на гражданите“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Движение България на гражданите“, подписано от Меглена
Щилиянова

Кунева,

председател

и

представляващ

партията,

заведено под № 48 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 30.08.2012 г. по гр.д. № 492/2012 г. на СГС – ТО, VІ-3
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 19.03.2013 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. №
492/2012 г.; копие от стр. 1, стр. 93 и стр. 94 на „Държавен вестник”,
бр. 64 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на
партията; протокол от 25.03.2013 г. от заседание на Националния
съвет на партията, компетентен съгласно чл. 30, т. 2 и т. 6 от Устава
на партията орган, за регистрация на партията в Централната
избирателна

комисия

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; декларация – образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-259 от 21.03.2013 г. на Сметната
палата за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; печатна
справка от 19.03.2013 г. на „Банка ДСК“, с приложена декларация от
представляващия партията от 26.03.2013 г., за актуална банкова
сметка, удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС – ТО, VІ-3 състав по
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гр.д. № 492/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;
нареждане за кредитен превод в „Банка ДСК“ от 21.03.2013 г. по
чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 57 970 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „Движение България на гражданите“.
От писмо с изх. № 37-0113 от 25.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за
регистрация на политическа партия „Движение България на
гражданите“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1,
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76,
чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „Движение България на
гражданите“ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Движение България на гражданите.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада.
Бележки, въпроси, предложения имате ли? Няма.
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Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2256-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Национално
патриотично обединение за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващият проект,
който предлагам на вниманието ви проект за регистрация на под
№ 528, качен в мрежата за днешното заседание.
Заявлението на Партия Национално патриотично обединение е
с вх. № 44 от регистъра на партиите и коалициите от партии от
вчерашна дата. Партията е представлявана от Жорж Ганчев.
Подаденото заявление отговаря на изискванията на Изборния
кодекс. Към него са приложени всички необходими за регистрацията
на партията документи.
Пристигнало е потвърждение от БНБ, че безлихвеният
депозит е постъпил по сметката на БНБ с изх. № 37-0116/27.03.2013
г.
В проекта за решение, който съм ви представила, там, където
описвам, че решението за регистрацията е взето от Протокол от 15
март от заседанието на Политическия съвет на партията, който е
компетентен съгласно чл. 26, т. 5 от Устава на партията, а не това,
което съм отбелязала. Тази партия има точно разписани правомощия
в чл. 26, т. 5 от Устава на партията.
Всички останали изискващи се документи са налице.
Представени са 12 068 записа в подкрепа на партията.
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Изписването на наименованието на партията е съгласно
заявлението и решението за регистрация на партията в Софийски
градски съд.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от
представляващия партията Жорж Ганчев Ганчев, заведено под № 44
на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 29.02.2000 г. по ф. д. № 1816/2000 г. на СГС – ФО, 3
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д. №
1816/2000 г.; заверено от Държавна агенция „Архиви“ копие от
стр. 1 и стр. 82 на „Държавен вестник”, бр. 20 от 2000 г., и заверено
копие от „Държавен вестник“, бр. 3 от 2005 г., стр. 1 и стр. 137, в
които е обнародвано решението за регистрация на партията и за
промяна на наименованието; протокол от 15.03.2013 г. от заседание
на Политическия съвет на партията, компетентен съгласно чл. 26, т.
5 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в
Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; декларация – образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-179 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012
г.; удостоверение с изх. № 104-21 от 22.03.2013 г. на „Фибанк“ за
актуална банкова сметка, удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС –
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ФО по ф.д. № 1816/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона
за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на
партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит на
„Фибанк“ от 23.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ
три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 068 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в

бюлетината,

като:

ПП

НАЦИОНАЛНО

ПАТРИОТИЧНО

ОБЕДИНЕНИЕ.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за
регистрация

на

политическа

партия

„НАЦИОНАЛНО

ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76,
чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„НАЦИОНАЛНО

ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада.
Бележки, въпроси, предложения имате ли? Няма.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2257-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Християнсоциален съюз за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващият проект,
който предлагам на вниманието ви проект за регистрация на под
№ 525, качен в мрежата за днешното заседание.
Заявлението на Политическа партия Христоян-социален съюз
е с вх. № 43 от регистъра на партиите и коалициите от партии от
вчерашна дата.
Подаденото заявление отговаря на
изборните

книжа.

Изборния

кодекс.

образеца, утвърден с

Приложени

са

всички

необходими документи, които се изискват за регистрацията на
политическата партия.
Бяхме дали указание и допълнително беше представен
протокол-извлечение от решението на заседанието на Централното
бюро, с което е взето решение за участие на партията в изборите за
народни представители, който е подписан от всички членове на
Централното бюро. Според Устава те са 7, толкова са присъствали,
толкова са се подписали.
Пристигнало е потвърждение от БНБ, че безлихвеният
депозит е постъпил по сметката на БНБ с изх. № 37-0116 от
27.03.2013 г.
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Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
„ПП

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН

СЪЮЗ”,

както

е

цялото

наименование на партията.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“, подписано от представляващия
партията Гриша Василев, заведено под № 43 на 26 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 10.11.2000 г. по ф. д. № 11519/2000 г. на СГС – ФО, 1
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 18.03.2013 г. от СГС – ФО, 1 състав, по ф.д. №
11519/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 103 на
„Държавен вестник”, бр. 95 от 2000 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от 2.03.2013 г. от
заседание на Централното бюро на партията, компетентен съгласно
чл. 45, т. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в
Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; декларация – образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-187 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012
г.; удостоверение от 25.03.2013 г. на „Интернешънъл асет банк“
АД за актуална банкова сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на
СГС – ФО по ф.д. № 11519/2000 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на
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партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по
чл. 79, ал. 1 от ИК. по сметка на БНБ – Централно управление от
25.03.2013 г, издадено от „Интернешънъл асет банк“ АД; списък,
съдържащ

три

имена,

ЕГН

и

саморъчен

подпис

на

заявени 10 563 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН
СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76,
чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН
СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада.
Въпроси, предложения,
Няма.

забележки по проекта имате ли?
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Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2258-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващия проект,
който предлагам на вниманието ви проект за регистрация на под
№ 527, качен в мрежата за днешното заседание.
Заявлението на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ е с вх. № 50
от регистъра на партиите и коалициите от партии от вчерашна дата.
Към заявлението на партията, което отговаря на изискванията
на Изборния кодекс, са приложени всички необходими документи за
регистрацията на политическата партия.
Тук особеността е, че заявлението е подадено от изрично
упълномощен за целта представител, за което има представено
пълномощно и е част от преписката.
Към днешна дата те ни представиха подпечатано от банката
извлечение за това, че са преведени средствата по сметка на БНБ, но
ние сме получили и потвърждение от БНБ, което също е с изх. № 370116 от днешна дата, че парите са влезли по сметката на БНБ.
Бяхме им дали указание да ни представят препис-извлечение
от протокола на Националното събрание. Така се нарича органът,
който е компетентен съгласно устава да взема решение за участие в
изборите. Представили са ни и този протокол, от който може да се
направи извод кои са присъстващите, отсъстващите и че е
решението е взето с необходимото мнозинство.
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В проекта, който съм ви представила, ще бъде отбелязано, че
този орган е компетентен съгласно чл. 18, т. 2 от Устава на партията.
Това ще го добавя в мотивите, както, разбира се, и абзаца, който е за
получаване на депозита, както досега в останалите решения ще бъде
формулиран.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
„ПП ЗЕЛЕНИТЕ”, както е наименование в подаденото заявление.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ЗЕЛЕНИТЕ”, подписано от Свилен Владимиров Овчаров, изрично
упълномощен от съпредседателите на партията Андрей Николаев
Ковачев, Деница Петрова Йоцова и Петко Костадинов Ковачев,
заведено под № 50 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 04.11.2008 г. по ф. д. № 622/2008 г. на СГС – ФО, 6
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 21.03.2013 г. от СГС – ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008
г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 154 на „Държавен
вестник”, бр. 17 от 2009 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; ; банково бордеро за внесен безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; образци от подписите
на съпредседателите на партията; образец от печата на партията;
удостоверение № 48-00-316 от 25.03.2013 г. на Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 И 2012 г.;
заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 21.03.2013 г. на
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СГС – ФО по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; удостоверение № 546 от 26.03.2013
г. на „Про кредит банк“, за актуална банкова сметка с приложена
декларация от пълномощника на партията, че банковата сметка се
използва и ще се използва за обслужване на предизборната кампания
на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“; протокол от Националното събрание на ПП
„ЗЕЛЕНИТЕ“, компетентният съгласно чл. 18, т. 2 от Устава орган,
проведено на 23 – 24.03.2013 г. за взето решение партията да участва
на предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.
и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
9550 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада.
Колеги, въпроси, предложения, бележки по проекта имате ли?
Няма.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2259-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Народна
партия Свобода и достойнство за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Давам думата на колегата
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващия проект,
който предлагам на вниманието ви проект за регистрация на под
№ 532, качен в мрежата за днешното заседание.
Заявлението на Политическа партия Народна партия „Свобода
и достойнство” е с вх. № 47 от регистъра на партиите и коалициите
от партии от вчерашна дата.
Представено е заявлението на партията, подписано от
представляващия партията, към което са представени изискващите
се

от Изборния кодекс книжа и документи за регистрацията на

партията.
Към момента на приемане на документите не беше
представен

протоколът

от

заседанието

на

Изпълнителния

политически съвет, на което е взето решение за участие в изборите,
само решението беше представено.
След дадените указания е представен и целият протокол.
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Изпълнителният

политически

съвет

на

партията

е

компетентният съгласно Устава на партията орган съгласно чл. 18, т.
1 и 2 от този устав и се състои от 13 члена. Присъствали са всичките
13 члена на този орган и са се подписали в края на протокола след
взетите решения всички 13 члена на органа.
Те

представиха

решение

и

на

Националния

си

координационен съвет, но ние им дадохме указание за компетентния
орган и с днешна дата получихме и този протокол от заседанието на
Изпълнителния политически съвет.
Налице са и останалите документи, които се изискват за
регистрацията на партията.
Потвърждението за получения депозит е със № 370116/27.03.2013 г. на БНБ.
Този абзац ще бъде променен, както и в другите решения,
които докладвах.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО”, подписано
от председателя и представляващ партията Корман Якубов
Исмаилов, заведено под № 47 на 26 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 07.03.2013 г. по ф. д. № 875/2012 г. на СГС – ФО, 1
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 25.03.2013 г. от СГС – ФО, 1 състав, по ф.д. № 875/2012
г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на „Държавен
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вестник”, бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 01 от
24.03.2013 г. от заседание на Националния координационен съвет на
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ с взето
решение за участие на партията в предсрочните избори за народни
представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от
заседание на Изпълнителния политически съвет на партията,
компетентен съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 от устава орган, на което
е взето решение за регистрацията на партията в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от
подписа на председателя на партията; образец от печата на партията;
банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК
от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-324 от 25.03.2013 г. на
Сметната палата, че към датата на съдебната регистрация 07.03.2013
г. до момента не е възникнало задължение за представяне на
финансови отчети; заверен от СГС устав на партията; удостоверение
от 25.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 875/2012 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова
референция от 26.03.2013 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ - Московска,
за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната
кампания

на

ПП

„НАРОДНА

ПАРТИЯ

СВОБОДА

И

ДОСТОЙНСТВО“; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 17 645 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И
ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се
установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният
от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на
10 000 лева.

165
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„НАРОДНА

ПАРТИЯ

СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„НАРОДНА

ПАРТИЯ

СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО” за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Солакова, за
въпроси.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първият ми въпрос, който исках да
уточним, е, че в проекта на решение е посочен друг компетентен
орган съгласно Устава за приемане на решението за участие в
изборите за народни представители. Затова може би е добре сега
докладът да се допълни по отношение на този компетентен орган, за
чието решение е представен препис извлечение, но в същото време
съдържа подписите на всички членове.
При мен специално се появява въпросът доколко е
извлечение и доколко е протокол от заседание, след като носи
подписите на всички участвали в заседанието.
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Молбата ми е да се допълни доклада по отношение на този
компетентен орган, за да е ясно, че заседанието е проведено и
решението е взето при наличие на необходимия кворум и с
необходимото мнозинство съгласно Устава на партията.
На следващо място, имам бележка, която в крайна сметка не е
по законосъобразност дотолкова, доколкото касае техниката на
изготвяне на преписи от протоколи. Според мен е недостатък, но е
технически.
ПРЕДС. Благодаря Ви, колега Солакова.
Колега Сидерова, приемате ли забележките?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, приемам ги и ще направя
допълнението, като това, което ви докладвах за правомощията и
текста на чл. 18, т. 1 и 2 от Устава касае именно този орган –
Изпълнителния съвет – за който представиха днес преписа от
извлечение от протокола. Това е вписано долу в регистъра.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, има ли други забележки,
предложения, въпроси към проекта?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още един уточняващ въпрос ще
поставя. Дали в удостоверението, което е издадено от Банка ДСК за
открита сметка, изрично е отбелязано, че е за обслужване на
предизборната кампания на ПП Народна партия свобода и
достойнство.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, отбелязано е, че е за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
Други въпроси, колеги, имате ли?
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Решението се приема.
Решението има № 2260-нс.
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Колеги, обръщам внимание, че сега е 17,55 ч. След пет
минути би трябвало тук да бъде проведена демонстрация на
електронната форма на заявлението за гласуване извън страната,
която ще се приема чрез нашата интернет-страница. Обръщам ви
внимание, че ще се постараем до 18,00 ч., ако е възможно, поекспедитивно да се справим с докладите.
Колега Грозева, имате ли готовност? Върнахме една Ваша
преписка за проверка.
Проект

на

решение

за

регистрация

на

ПП

Комунистическа партия на България за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева, да
докладвате проекта.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проектът за решение е под № 499 и е
качен в мрежата и е за регистрация на Комунистическа партия на
България.
Заявлението е подписано от Александър Димитров Паунов в
качеството му на председател и представляващ партията, заведено
под № 10 на 21.03.2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи
съгласно Изборния кодекс.
Относно решението за участие в изборите на 12 май 2013 г. е
представен протокол от пленарно заседание на Централния комитет,
компетентен съгласно Устава на партията да взема решения.
Съставът на Централния комитет е 57 члена, в залата са
присъствали 49. Има необходимия кворум и пленумът може да взема
решения.
На заседанието от 16.03.2013 г. са взели решение за участие в
изборите и за регистрацията в Централната избирателна комисия.
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Към преписката е представен списък със саморъчните
подписи на 13 262 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината като ПП Комунистическа партия на България, така,
както е съгласно удостоверението за актуално правно състояние.
Удостоверението е издадено след датата на Указа на президента –
14.03.2013 г.
С писмо вх. № 77-нс/21.03.2013 г. на Централната
избирателна комисия от БНБ се установява, че на 20.03.2013 г. по
нейната сметка е постъпила сумата от 10 000 лв. като безлихвен
депозит.
Тъй като не се е върнала подписката от ГД ГРАО с
проверката, както ви предупредих, ще изчезне на стр. 2 първият
абзац и ви предлагам да регистрираме ПП Комунистическа партия
на България при условията на неприключила процедура по чл. 90,
ал. 1 от Изборния кодекс.
Предлагам на вниманието ви да гласуваме следния проект:
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, подписано от
Александър Димитров Паунов в качеството на председател и
представляващ партията, заведено под № 10 на 21 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от
решение от 6.03.1997 г.; решение ат 17.02.2006 г. и решение от
16.05.2011 г. по ф. д. № 902/1997 г.; на СГС – ФО, за вписване на
партията в регистъра на политическите партии, удостоверение за
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актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от
СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 902/1997 г.; заверено от партията
копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник”, бр. 22 от 1997 г., в
който е обнародвано решението за регистрация на партията;
решение от заседание на Централния комитет на „Комунистическа
партия на България“ с протокол от 16.03.2013 г., компетентно
съгласно Устава на партията орган, за регистрация на партията в
Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; декларация –образец от подписа на
представляващия партията; декларация – образец от печата на
партията; удостоверение № 48-00-139 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011
г.; удостоверение от № 1071 от 8.03.2013 г. от Банка „ДСК“ –
Регионален център София-изток за актуална банкова сметка, по
която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от
14.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 902/1997 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от
СГС препис от устава на партията; банково бордеро за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 20.03.2013 г. на Банка „ДСК“
ЕАД; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 13 268 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА
БЪЛГАРИЯ“
От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
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изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация
на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА
БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„КОМУНИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението

може

да

се

обжалва

пред

Върховния

административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата за въпроси
към доклада, предложения, забележки.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2261-НС.
Колега Маркова, моля някой да провери дали са пристигнали
колегите от "Информационно обслужване" АД за демонстрацията.
Ако са пристигнали, ще трябва да спрем с докладите и да
продължим след демонстрацията.
Има думата колегата Маркова, докато разберем дали са тук
специалистите от "Информационно обслужване" АД.
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Проект

на

решение

за

регистрация

на

ПП

Християндемократична партия на България за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, проектът е с № 560. Той ще
бъде преработен във финалната му част, предпоследният абзац да
отпадне и след това, ако се обединим около това да го приемем, да
бъде в условията на неприключила проверка по чл. 90, ал. 1.
Аз имам грижата да бъде редактиран.
Постъпило е заявление с вх. № 32 в нашия регистър от ПП
Християндемократическа партия на България.
В описанието на документите – заявлението е подписано от
двамата представляващи и образците, които са нотариално заверени,
са в множествено число и са от подписите и на двамата
представляващи.
По отношение на компетентния орган по устав, който е взел
решение Християндемократическата партия на България, която е със
сменено наименование от скоро, да участва в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., е представено извлечение от
протокола от проведен на 2 март 2013 г. извънреден конгрес на ПП
Християндемократическа партия на България, който също така е
изписан в регистърното производство очевидно от представените
множество решения, защото по т. 5 от този протокол е видна
промяната в наименованието, от т. 11, цитирам: „е предложено да се
вземе решение за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.”
Резултатите от гласуването са така: за – 16 делегати, против –
76, въздържали се – няма.
Решението на конгреса на Християндемократическата партия
на България да участва в изборите за народни представители в 42-то
Народно събрание е единодушно.
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Също така към документацията е представено извлечение от
протокол от 03.03.2013 г. на заседание на НК на същата партия, в
което е посочен кворумът, извлечение от разпределението на
функциите на представляващите партиите, които са несъотносими,
но дотолкова, доколкото са представени, ние сме ги описали.
В заверения от Софийски градски съд Устав на ПП
Християндемократическа партия на България е отразено, че
конгресът се занимава с всички други въпроси, които са извън
компетентността на останалите органи. Дотолкова, доколкото това е
преценка на участниците в процеса, те са взели това решение на
конгреса.
Представено е удостоверение от актуална банкова сметка,
както е записано в нашето решение,

от Алианц България и

допълнително е представена по време на подаването на документите
декларация от двамата представляващи заедно партията, в която
точно е упоменат IB и цялата банкова сметка, в която изрично се
изразява волята, че тази банкова сметка ще се използва само и за
целите на предизборната кампания в изборите за избиране на
народни представители на 12 май 2013 г.
В този смисъл ви предлагам с уговорката, че ще редактирам
при условията на чл. 90 – на неприключила проверка, да
регистрираме ПП Християндемократическа партия на България,
която

да

бъде

изписана

в

бюлетината

„ПП

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, както
е цялото наименование по съдебна регистрация.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение.
„ОТНОСНО: регистрация

на

политическа

партия

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

НА

БЪЛГАРИЯ”,
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подписано от Александър Венелинов Кръстев, председател и Ирина
Юлий

Абаджиева-Репуц,

зам.-председател,

представляващи

партията, заведено под № 39 на 25 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от
решение от 10.10.2008 г. по ф. д. № 657/2008 г. на СГС - ФО, 7
състав; за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; решение от 15.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на ТО, VІ-5
състав за промяна в наименование на партията, удостоверение за
актуално правно състояние от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на
СГС, 7 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 124 на
„Държавен вестник“, бр. 97 от 11.1.2008 г. за първоначална
регистрация на партията, копие от „Държавен вестник“, бр. 97 от
09.12.2011 г., стр. 1 и стр. 124, копие от „Държавен вестник“, бр. 30
от 26.03.2013 г., стр. 1 и стр. 112, в които е обнародвано решението
за регистрация на партията; извлечение от протокол от 03.03.2013 г.
от заседание на Националния комитет на партията, извлечение от
протокол от 02.03.2013 г. от извънреден конгрес на партията, на
които е взето решение за промяна наименованието на партията и
регистрация за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.; образец от подписите на представляващите партията;
образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-258 от
21.03.2013 г. на Сметната палата за това, партията е представила
годишни финансови отчети за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.;
удостоверение от 25.03.2013 г. от „Алианц Банк България“ АД, за
актуална банкова сметка за обслужване предизборната кампания в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение
от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г., издадено на основание чл. 19а
от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава
на партията; преводно нареждане от 25.03.2013 г. за внесен

174
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК.; списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 429 избиратели.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРИЯ.
От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от
партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000
лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с
чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,
чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата.
Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз имам предложение единствено по
отношение на описаните броеве на "Държавен вестник" – да
направим конкретизация дали в двата броя е обнародвано решението
за регистрация на партията или става въпрос в първия брой да е
обнародвано решението за регистрация на партията, а във втория
брой да е обнародвано решение за вписване на промени за партията.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова, да
отговорите.
ЕЛЕНА МАРКОВА: В първия брой, който е описан в
решението с Бр. 97/11.11.2008 г., е броят, в който е обявено
първоначалното вписване на партията. Във втория брой, който е бр.
№ 97/2011 г., са съответните основни промени по ф.д. № 657. Тогава
партията се е казвала Обединение на българските патриоти.
Последният "Държавен вестник" е от 26.03.2013 г., в който на стр. 38
е отразена поредната смяна на наименованието на партията, която
вече се нарича Християндемократическа партия на България.
Ако Вашето предложение е да се отрази в кой "Държавен
вестник" какво е отразено, аз ще го отразя.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За да бъда ясна, може би не съм била
добре разбрана, моето предложение не е да се опише подробно в
тези броеве какво решение е публикувано, а да се укаже, че в първия
брой на "Държавен вестник" е решението за регистрация на
партията, а във втория и третия брой на "Държавен вестник" са
публикувани решения за вписване на промени.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колегата Маркова каза, че
възприема забележката Ви, госпожо Солакова.
Колеги, имате ли други въпроси?
Моля, гласувайте така предложения проект за решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 2262-НС.
Колеги, във връзка с това, че "Информационно обслужване"
АД вече имат готовност да демонстрират системата и чакат отвън,
преди това бих искала да ви докладвам, че с вх. № 218-нс от днешна
дата е постъпила актуалната информация за постъпилите в
Министерството на външните работи отговори от приемащите
държави. Така че ви предлагам тази актуална справка да бъде
предоставена на "Информационно обслужване" АД в копие.
Спомняте си, че вчера с писмо гласувахме да им бъде
предоставена справката към 26.03.2013 г. Предлагам да им се
предостави и актуалната справка към 27.03.2013 г.
Има ли въпроси?
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Може ли да ни кажете колко са
тези приемащи държави.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: В момента, колега, не мога да Ви
кажа. Във всички случаи оригиналът на писмото ще остане в
Централната избирателна комисия, копие ще бъде предоставено на
"Информационно обслужване" АД. Това е предложението ми.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Въпросът беше колко
са държавите, които са дали отговор като приемащи държави?
Във вътрешната мрежа в папка „Входяща кореспонденция”
има входящата кореспонденция с Министерството на външните
работи. Там е отразена цялата информация с постъпили входящ
номер от вчера. Не знам дали това, което докладва госпожа
Андреева, е отразено. Но въпрос на време е да бъде качено и то.
Това пристигна днес. Вчера беше актуално към 26.03.2013 г. Можете
да се запознаете с всичко това.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колегата Солакова иска думата.
Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих предложила да гласуваме това
предложение. Нямам нищо против него, но тъй като, така или иначе
сме на заседание, бихме могли с протоколно решение да приемем
това предложение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да, именно, предложението ми е
за протоколно решение и в момента при демонстрацията да се
предостави копието от писмото на Министерството на външните
работи.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
Прекъсвам заседанието за половин час.

(след прекъсването)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме
заседанието.
Заповядайте, госпожо Маркова.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, всички, които
присъстваха, видяха, че електронната форма на заявлението по
чл. 42, ал. 2 за гласуване извън страната в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., е съобразно нашето Решение
№ 2183 и Изборния кодекс. Бяха тествани входните данни, неговият
формат, неговият изглед и всички се надяваме, че утре сутринта това
заявление ще бъде активно на сайта на Централната избирателна
комисия.
Сега ми съобщават, че утре в 14,00 ч. ще бъде активно
заявлението.
Моля всички, които не бяха, ако имат някакви въпроси, да ги
уточним в този момент, докато все още се работи продуктът.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Троянов.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, предлагам, след като
стане активно на интернет-страницата на Централната избирателна
комисия това онлайн-заявление, да изпратим съобщение на
майлинглиста на журналистите, както и в Фейсбук и Туитър, че
електронното заявление вече е факт, за да може да бъде попълвано и
да бъде дадена достатъчно гласност.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, колега
Троянов.
Моля, гласувайте това предложение на господин Троянов.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
За да приключим само с формата на електронното заявление,
трябва да гласуваме едно решение, че приемаме предложената ни
форма, за да може тя да бъде активирана.
Така че, госпожо Маркова, ще Ви помоля да формулирате
решението, което да гласуваме.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
гласуваме предложената форма, която отговаря на изискванията на
ІІ от наше Решение № 2183 и точно повтаря стъпките, които са
разписани в него.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Предложението се приема.
Предложението е да бъде изпратено на e-mail-адреса
уведомление за това решение, за да може утре да бъде активирана
електронната форма.
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Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, колеги. Само да довърша
доклада за регистрацията на ПП Земеделски народен съюз, който ви
докладвах преди почивката.
В резултат на дадените указания заявителите донесоха
протокол с присъствен списък.
На въпроса, който ми беше отправен, мога да поясня, че
Управителният съвет се състои от 55 члена. На заседанието са
присъствали 40. Съгласно Устава заседанието има кворум и може да
взема решения. Приложен е присъствен списък с 40 подписа на
ксерокопие, заверено с печата и подписа на председателя на
партията.
Налице са всички документи.
Предлагам ви да регистрираме ПП Земеделски народен съюз.
Наименованието на партията за отпечатване на бюлетината е
ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
С писмо № 114-нс от 22.03.2013 г. на ЦИК е установено, че
на 21.03.2013 г. по сметката на БНБ е постъпил внесен от партията
безлихвен депозит, поради което ви предлагам да регистрираме ПП
Земеделски народен съюз за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. при недовършена процедура по чл.
90, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
въпроси?
Моля, гласувайте проекта за решение за регистрация на ПП
Земеделски народен съюз.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
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Решението се приема.
Решението има № 2263-НС.
Упълномощавам госпожа Мая Андреева да води заседанието.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.
Проект за решение за регистрация на ПП Другата
България за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Благодаря Ви, колеги.
Постъпило е заявление за регистрация от ПП Другата
България, подписано от председателя и представляващ партията
Божидар Николов Томалев.
Заявлението е заведено под № 55 от 26.03.2013 г. в регистъра
на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Към

заявлението

са

представени

всички

изискуеми

документи съгласно Изборния кодекс и наше решение. Представено
е и заверено копие от Устава на политическата партия, където
съгласно чл. 22 Изпълнителният съвет е основният ръководен орган
на партията и се избира за срок от четири години. В т. 6 от същия чл.
22 е указано, че заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако
на тях присъстват повече от половината му членове, като решенията
се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Компетентността на Изпълнителния съвет с оглед взимане на
решение за участие в изборите се установява и от чл. 24, т. 12 и 13 от
приложения, заверен от Софийски градски съд устав.
Представен е и протокол от 15.03.2013 г. от проведено
заседание на Изпълнителния съвет на ПП Другата България. Видно
от актуално правното състояния на партията, общият брой на
членовете на Изпълнителния съвет е 17. Това е отразено и в
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протокола. От тях са присъствали 9 члена лично и тъй като Уставът
на партията позволява, 4-ма членове на Изпълнителния съвет са
гласували неприсъствено.
Решението за участие на ПП Другата България в изборите на
12 май 2013 г. е взето единодушно от присъстващите членове.
Протоколът е подписан от всички 9 члена, присъстващи, както и
решението за участие на партията в изборите.
Представено е писмо с наш вх. № 219-нс от 27.03.2013 г.,
видно от което по сметката в БНБ е отразено, че е внесен депозит на
27.03.2013 г.
ПП Другата България е отразена под № 2. Представила е
удостоверение от Fi-банк за актуална банкова сметка, в която
изрично е посочено, че същата ще обслужва кампанията за
парламентарните избори през 2013 г.
Партията е представила и списък, съдържат три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 11000 избиратели.
Заявила е изписването в бюлетината „ПП Другата България”.
В тази връзка и в условията на неприключила процедура с
оглед непредставянето от ГД ГРАО проверката на представения
списък ви предлагам да регистрираме ПП Другата България за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието за отпечатване в бюлетината е „ПП
ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”.
Предлагам да гласуваме следния проект на решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ДРУГАТА

БЪЛГАРИЯ”,

подписано

от

председателя

и

представляващ партията Божидар Николов Томалев, заведено под
№ 55 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
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партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 29.04.2009 г. по ф. д. № 236/2009 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 5 състав, по ф.д. № 236/2009 г.;
заверено от партията копие от стр. 1, 122 и 123 на „Държавен
вестник”, бр. 41 от 2009 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 126
на „Държавен вестник“, бр. 38 от 2011 г.

за вписани промени;

протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет на
политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“, на което е взето
решение за участие на партията в предстоящите избори за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на
партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д.
№ 236/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит
по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Обединена българска
банка“; удостоверение № 48-00-217 от 21.03.2013 г. на Сметната
палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и
2012 г.; удостоверение изх. № 131-15 от 25.03.2013 г. на „Първа
инвестиционна банка“, за актуални сметки, по които ще обслужва
предизборната кампания на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 000
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в

бюлетината,

БЪЛГАРИЯ“.

като:

ПОЛИТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

„ДРУГАТА
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От писмо с вх. № 219-НС от 27март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с
чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Имате ли
въпроси?
Моля, гласувайте така представения ни проект.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2264-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП НИКОЛА
ПЕТКОВ за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, проект за решение
№ 550. Постъпило е във входящия регистър с вх. № 41 заявление за
регистрация на Политическа партия Никола Петков. Заявлението е
подписано от представляващия партията.
Към

заявлението

са

представени

всички

изискуеми

документи. Както е видно от решението към заявлението е
представено извлечение от протокол на заседание на Управителния
съвет на ПП Никола Петков, от който обаче протокол не е виден
кворумът и присъствието.
След дадени указания допълнително е представен Протокол
№ 2 в цялост от заседание на Управителния съвет, от който е видно
присъствието и начина на гласуване и неразделна част от този
протокол е списък на членовете с присъствен лист.
От протокола е ясно, че съгласно чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
23 от Устава на партията заседанието има необходимия кворум да
вземе решенията, които е взело. Там в т. 1 се гласува решение, в
което Управителният съвет взима решение ПП Никола Петков да
участва в изборите за народни представители на 12 май. Това не е
отбелязано в проекта за решение, защото очевидно е дошло малко
по-късно и аз ще го включа. Двата документа са тук.
Моето предложение е, съобразявайки новопостъпилите
документи на ПП Никола Петков, да приемем решение, че са налице
изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и да
регистрираме ПП Никола Петков за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. при неприключила процедура по чл.
90, ал. 1 и наименованието на политическата партия в бюлетината да
е – моля, отбележете си – в проекта не е записано ПП – „ПП
НИКОЛА ПЕТКОВ”.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
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„ОТНОСНО:
„НИКОЛА

регистрация

ПЕТКОВ“

за

участие

на
в

политическа
изборите

за

партия
народни

представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НИКОЛА ПЕТКОВ“, подписано от Венцислав Василев Върбанов,
представляващ партията, заведено под № 41 на 25 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 24.06.1993 г. по ф. д. № 28580/1992 г. на СГС – ФО, 6
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; решение от 27.09.2006 г. на СГС – ФО, 8 състав, за промяна
наименованието на партията; удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС – ФО, 8
състав, по ф.д. № 28580/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1
и стр. 32 на „Държавен вестник”, бр. 63 от 1993 г., в който е
обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от
протокол от 07.03.2013 г. на Управителния съвет на партията за
регистрация на партията за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
на партията; образец от печата на партията; преводно нареждане от
СИБАНК за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от
25.03.2013 г.;

удостоверение

№ 48-00-218

от

19.03.2013 г.

на

Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009,
2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от
18.03.2013 г. на СГС – ФО, 8 състав, по ф.д. № 28580/1992 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение от 25.03.2013 г. на СИБАНК за открита сметка в лева,
по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НИКОЛА
ПЕТКОВ“; имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 110
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнително
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са представени копие от протокол № 2 от заседание на
Управителния съвет на ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ“ със списък на
членовете на Управителния съвет, присъствали на заседанието на
7.03.2013 г. и пълномощно в полза на Нина Димитрова ИвановаАлексиева от представляващия партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„НИКОЛА

ПЕТКОВ“.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията
на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2
и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НИКОЛА ПЕТКОВ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Имате ли
въпроси?
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В тази връзка, колега, ще моля да обърнете внимание в
проекта вместо „Политическа партия” изцяло да се изписва, да се
запише съкратеното „ПП Никола Петков”.
Това е по начина на изписване на партията върху бюлетината.
Колеги, въпроси имате ли?
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2265-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Българската
левица за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Маркова, за
следващия Ви доклад.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Още - № 40 от входящия регистър,
колеги. Политическа партия Българската левица с входящ № 40 е
постъпило заявление, подписано от двамата представляващи
политическата партия – Иван Георгиев Генов и Маргарита Милева
Милева.
В изброяването на документите изрично са представени и
двете пълномощни на представляващите партията.
В заявлението партията е посочила, че иска да бъде записана
върху бюлетината като „Българската левица”. Моля да си
отбележите, че е пропусната абревиатурата ПП.
Има представено решение и протокол от заседание на
Националния комитет на ПП Българската левица от 15.03.2013 г., на
което е взето решение, виден е кворумът от присъстващите и начина
на взимане на решение. Той е препис и е видно, че Националният
комитет на политическата партия е взел решение ПП Българската
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левица да участва в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
В този смисъл ви предлагам при условията на чл. 90 да
регистрираме за участие в изборите ПП Българската левица.
Наименованието за отпечатване върху бюлетината да е ПП
Българската левица.
Предлагам да бъде гласуван следния проект на решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, подписано от председателите и
представляващи партията Иван Георгиев Генов и Маргарита Милева
Милева, заведено под № 40 на 25 март 2013 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 26.05.2009 г. по ф. д. № 252/2009 г. на СГС – ФО, 7
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.03.2013 г. от СГС – ФО, 7 състав, по ф.д. № 252/2009
г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен
вестник”, бр. 43 от 2009 г., протокол от заседание от 15.03.2013 г. на
Националния комитет на партията за регистрация на партията за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
образец от подписите на председателите на партията; образец от
печата на партията; вносна бележка от БНБ за внесен безлихвен
депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 4800-194 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови
отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на
партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС – ТО, по
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ф.д. № 252/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; удостоверение от 22.03.2013 г. на „Първа
инвестиционна банка“ за открита сметка в лева, по която ще се
обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА“;
декларация от представляващите партията, че банковата сметка ще
се ползва само за целите на предизборната кампания в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.; списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 703 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с
чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА .
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Маркова, тъй като седите
до мен и виждам документите, които разгръщате пред себе си, до
момента задаваните въпроси бяха в такива случаи дали е приложен
списък на присъстващите, какъвто списък имахте в предната
преписка. Такъв списък нямате тук, доколкото видях.
При това положение аз лично не съм на мнение, че в момента
ние имаме решение, от което можем да установим, че действително
то е взето с необходимия кворум и мнозинство. Ние сме връщали
партии, за да представят списъка и още на 19 март върнахме такава
партия с колегата Чаушев. Списък в момента обаче нямате.
Ето защо аз лично няма да подкрепя проекта за решение за
регистрация на Българската левица.
Заповядайте, колега Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Колега Маркова, дадохте ли указания при
приемането на документите?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, при приемането на документите
с господин Караджов не дадохме указания, тъй като от протокола е
видно какъв е кворумът, колко са присъствали и какъв е начинът на
гласуване. Той представлява препис-извлечение. Видно е, мога да ви
го прочета.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Не е необходимо, Вие го
направихте. За мен лично констатацията е, че списък приложен
няма, какъвто списък има във всички останали преписки.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно, че има списък във всички
останали преписки. Навсякъде, където в протоколите личи какъв е
кворумът на органа, неговият състав, дали са присъствали повече от
половината, както и колко души са гласували, за да може да се
прецени дали има валидно взето решение съгласно Устава. А там,
където в Устава няма изрична норма, съгласно действащото
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законодателство с обикновено мнозинство се приемат решенията,
винаги сме вземали решение и преписките и докладите бяха
докладвани. Там, където е представено само решение, без да са
представени извлечения от протоколите с присъстващи, отсъстващи
и с колко гласа е взето решението, задължително сме изисквали
присъствен списък, за да можем да се убедим колко са присъствали
и да можем да направим извод как е взето решението, дали има
необходимото мнозинство.
Аз лично съм на другото мнение. При този препис, който в
момента видях в преписката, докладвана от колегата Маркова,
считам, че можем да вземем валидно решение за регистрация на
партията.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Аз лично не съм на това мнение и
такива указания се дават вече две години и такова указание дадохме
с колегата Чаушев.
Така че аз правя алтернативно предложение да бъде
постановен отказ, а това, че приканих още в 16,00 ч. докладчиците
да си разгледат преписките, това е друга тема. Подканих ги именно в
тази връзка. Може да се върне протоколът и да се види какво точно
съм казала.
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз искам да подчертая още
веднъж, че в закона няма такова изискване. В нашето решение също
няма такова изискване за подписка или присъствен лист, които да
доказват, че се е провел форума при този кворум.
Естествено с оглед на това, ако има възникнали съмнения в
резултат на представените документи, ние можем да поискаме
такава. Вие, след като сте преценили, че по представени пред вас
документи има нужда от такава, следователно сте я изискали. Това
си е в правото на всеки един от членовете на Централната
избирателна комисия.
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Аз мога да ви извадя доста решения, включително и такива,
които вече сме приели, където такива подписки не са искани и то не,
защото не са представени от кандидатите, а защото е нямало
необходимост ние да се убедим, че това решение е взето при
наличието на кворум така, както ни е представен този документ в
уверение от кандидатите за регистрация.
В случая има едно изречение от протокола, в което е
отбелязан кворумът и то е удостоверено от председател и от
протоколчик. Ако ние се съмняваме в това, то аз мога да ви покажа
много други преписки, които сега вече са решения и не мисля, че
тепърва трябва да създаваме прецедент. Ако един или друг колега
има съмнение, това си е негово право да поиска такава подписка да
се представи. Но в случая е нямало такова съмнение и не сме
изискали такава. Да не говорим, че изобщо законът не изисква и не
го въвежда като задължение на кандидатите за регистрация да
представят подписка.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Караджов.
В Изборния кодекс обаче пише: решение на компетентния
съгласно устава орган тогава, когато той е колективен.
Мисля, че дискусията и да си обясняваме в момента какво
означава решение на колективен орган, е абсолютно излишно и все
пак ще отворя една много бърза скоба. В устава е разписан броят на
членовете обикновено, което означава, че за да имаме решение, би
трябвало да имаме кворум и мнозинство, което да се установява от
представения документ. В Изборния кодекс също така не пише
препис от решение, какъвто в момента ни се докладва, заради което
аз правя алтернативно предложение да бъде постановен отказ.
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз искам да ви кажа, че
пред нас е представен документ от кандидата, който е заверен от
него, подписан от председателя и от протоколчика. Там е посочен
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кворумът и с колко гласове точно е взето решението. Аз не мога да
разбера защо този документ съответно не се кредитира от Вас,
колега Андреева, а подписите на тези лица, за които е удостоверено,
че са присъствали, Вие искате да го кредитирате.
Аз разбирам, че е добре да има повече документи, но този
документ е достатъчен, за да може Централната избирателна
комисия да направи обективен извод, че са спазени изискванията на
Изборния кодекс.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, според мен тогава е
имало некоректни доклади, защото по личното ми мнение, без с това
да обвързвам комисията, защото в тази връзка, колегата Грозева
днес също даде указания на една партия, с която започнахме
заседанието след почивката.
Така че, много се извинявам, но аз поддържам предложението
си отказът да бъде постановен поради липса на доказателства за
взето решение от компетентния орган.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, аз поддържам
становището на колегата Мая Андреева, но в случая няма да
подкрепя предложението да се постанови отказ да се регистрира
тази партия и съображенията ми са, че ако има пропуски по
преписките, е трябвало да се дадат указания.
Ако Централната избирателна комисия не е дала указания, тя
не може в последния ден да постанови отказ, защото не е прегледала
всички документи, не е преценила своеобразно своето разбиране и
решенията, които до този момент е приемала.
Затова,

пак

казвам,

независимо,

че

поддържам

това

становище за установяване волята на ръководния орган на
съответната политическа партия за регистрация да бъде представено
в такава форма, в такъв вид, че да се установява необходимия
кворум, мнозинство за приемане на решението.
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Но тъй като са липсвали указания в тази насока, ще гласувам
за регистрацията на партията.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към това, което казах преди малко,
искам да добавя, че документът отговаря на частен документ,
съставен от политическа партия. Не може да се изхожда от
политическата практика на една политическа партия. Нито в Закона
за политическите партии, нито в Изборния кодекс има разписани
правила как се регистрира участие в един орган на политическа
партия при участие в заседания. Никъде не е казано, че това става с
присъствен лист. Това Вие го решавате от гледна точка на Вашата
политическа практика.
Има политически субекти, които преброяват в залата ли са
техните членове и си вземат решението и на базата на проверка на
кворума с вдигане на ръка си правят извода имат ли – нямат ли
кворум. Няма такива изисквания – и в устава на тази партия
предполагам няма да намерите – че съответният орган трябва да
води присъствен лист, за да може да се отчете дали е редовно или не
е заседанието.
Считам, че не бива ние да въвеждаме изкуствено правила и то
от гледна точка на Вашето виждане. Този спор действително е стар,
но той е спор между вас и мнозинството от комисията, която е на
друго мнение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, дали спорът е между мен
и мнозинството, ще го покаже гласуването.
Второ, не изхождам от позицията на политическа партия,
изхождам от правни принципи за това кога е налице решение на
колективен орган.
Трето, не цитирам практика на партия, а се позовах
многократно на практика на ЦИК от 2011 г.
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И пак казвам, аз лично ще спра диалога си в тази част, лично
аз ще се въздържам от повече изявления. Изчаквам да приключите с
изказванията, както се поиска думата, за да мога да подложа
предложението на колегата Маркова и съответно моето предложение
на гласуване.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма да излагам надълго и
нашироко аргументите си, за да не губя ценно време. Единственото,
което искам да кажа, е, че практиката на ЦИК и то демократичната
практика на ЦИК е от повече от 20 години. Това, първо.
Второ, което искам да кажа, е, че когато има спор подобен –
ще се огранича, пак повтарям, в аргументацията си – ЦИК никога не
е възприемала ограничителният режим. Напротив, при такъв спор,
казвам, допускала е за участие в изборите всички, когато са налице
всички изискуеми документи.
Благодаря.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Мусорлиева, да поясня.
Говоря за практиката на ЦИК по Изборния кодекс, който го
прилагаме откакто сме ние Централна избирателна комисия, който
действа откакто ние сме Централна избирателна комисия, малко
преди това – да сме точни.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не смятам, че можем да пристъпваме
директно към заличаване на партията, още повече основанията ми,
за което ще продължа своето разсъждение по случая – е чл. 83 от
Изборния кодекс, където е казано, че ЦИК дава указания.
Подчертава – ЦИК. Не тези, които приемат документите. В момента
дори и да се приеме едната теза, която аз също няма да спестя, която
беше изложена от госпожа Мая Андреева, все пак добре е да се види
и чл. 83: при констатирани нередности ЦИК дава указания. В случая
става въпрос за някакви документи, които ЦИК евентуално би
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решила

или

нерешила

до

изтичане

срокът

на

въпросната

регистрация. Срокът продължава, доколкото ние си продължаваме
разглеждането на документите. Срокът не е приключил и този срок,
който сме го сложили – 18,00 ч. – не преклузивен. На каква правна
норма 18,00 ч. е преклюзивен срок. Той ще продължи докато ЦИК се
произнася по въпросните преписки. ЦИК, а не приемащите
документите.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Чаушев.
Съгласна съм с това, което казахте, че ЦИК не е дала
указания, за съжаление.
Много моля, в случай, че няма други желаещи, ще подложа
на гласуване предложението на колегата Маркова.
Моля, гласувайте предложения от колегата Маркова проект
за регистрация при условията на неприключила проверка.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17, против – 2.
Решението се приема.
Решението има № 2266-НС.
Искам само да обясня отрицателния си вот.
Да, наистина за съжаление ЦИК не е дала указания.
Благодаря Ви, колега Солакова, благодаря и на колегата Чаушев за
изказванията им в този смисъл.
Проект на решение за регистрация на Партия на
българските

жени

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христов.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Уважаеми колеги, би трябвало в папката за
днешното заседание пред вас да има проект с № 913, който е
относно регистрация на Политическа партия на българските жени.
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Уважаеми колеги, с днешна дата е постъпило заявление,
което е заведено под № 66 в регистъра.
Приложени са всички изискуеми документи. Имаме решение
на Централното ръководство от компетентния орган на партията,
има заявление за регистрация за отпечатване на бюлетината на
названието „Партия на българските жени”.
Налице са всички документи.
Ако имате някакви въпроси, проектът е пред вас, има внесен
депозит,

подписка

с

10 548

избиратели,

които

подкрепят

регистрацията, съответните регистрационни документи, копия от
"Държавен вестник", решение на компетентния орган, който се
нарича Национален съвет на партията. Решението е взето на
15.03.2013 г.
Ако имате въпроси, колеги, с удоволствие ще отговоря.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“, подписано от председателя
и представляващ партията Весела Атанасова Драганова, заведено
под № 66 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от
партии за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 10.03.1997 г. по ф. д. № 1507/1997 г. на СГС – ФО, 3
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 3 състав, по ф.д.
№ 1507/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 29 на
„Държавен вестник”, бр. 23 от 1997 г., в който е обнародвано
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решението за регистрация на партията; решение на Националния
съвет на партията от 15.03.2013 г., на което е взето решение за
участие

на

партията

в

предстоящите

избори

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; вносна бележка за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от „Токуда
Банк“; образец от подписа на председателя на партията; образец от
печата

на

партията;

заверен

от

СГС

устав

на

партията;

удостоверение № 48-00-154 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.;
удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС – ТО по ф.д. № 1507/1997 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение от „Токуда Банк“ АД, клон Централно управление за
актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ списък,
съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10
548 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното
наименование на партията в бюлетината, като: ПП ПАРТИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЖЕНИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ПАРТИЯ

НА

БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Само искам да уточня, че удостоверението, което е издадено
от банката аз актуална банкова сметка, е издадено перфектно, тоест,
че сметката ще обслужва предизборната кампания и не сме искали
допълнителни доказателства в тази връзка.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, въпроси имате ли?
Моля, гласувайте така предложения проект.
Колеги в десния ъгъл, гласуваме. Много се извинявам,
прекъсвам гласуването и ще започнем обратно.
Колега, аз стигам до едно място и за да продължа нататък,
трябва да съм преброила.
Подлагам отново на гласуване – слушайте какво се говори на
микрофон, докато си обяснявате каквото имате помежду си, часът е
9 без 20.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Протестирам срещу този начин на
водене на заседание. Това назидателство спрямо членовете на
комисията е недопустимо. Или си сменете маниера, или аз ще
поискам да бъде сменен водещият заседанието.
Никой от нас не си говори нищо. Днес написах свои 10
проекти за парти, опитах се да помогна на колеги, имам и друга
докладна, която трябва да направим, която беше първоначално на
Ваш доклад и Вие горещия картоф го изоставихте. Много Ви моля.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Не му учете на маниери.
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Никога не е бил на мой доклад, ако обичате, бъдете коректна.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докато Вие водите заседание аз няма
да присъствам на заседанието.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Правете каквото искате, аз
отговарям за броенето.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, моля ви да не
влизаме в такива спорове. Моля ви, колеги, точно тази вечер, когато
имаме толкова много работа, никой няма полза от такива конфликти.
Ще дам думата на госпожа Андреева да приключи
гласуването, след което ще поема воденето на заседанието.
Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Само искам да уточня, колеги, че помолих
изрично, когато сме в режим на гласуване – не съм го помолила само
аз това нещо, не отправих само аз такава молба – не мога да преброя
и не мога да отговарям за това какъв е кворумът и какво е
мнозинството при вземане на решението. Ако просто някой е
вдигнал ей, така ръка, но аз все още не съм стигнало до него, защото
междувременно броя, но той е например отдясно и е казал така
(посочва). Няма как да го отразя в този вот. Това е единственото ми
съображение. И за да не бъда упреквана в това, че се прегласуват
решения, молбата ми беше, като сме в режим на гласуване, да
гласуваме, защото се разсейвате. Това ми беше молбата към вас. И
мисля, че като водещ в момента и преди всичко като човек, когото
сте упълномощили да брои, да отговаря за мнозинството за вземане
на решенията, тази задача е изключително отговорна. Ако
прецените, при това гласуване резултатът можеше да е съвсем
различен. Моля ви, назидателен ми е тонът, защото никой не търпи
упреците, които търпя аз.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Решението се приема.
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Решението има № 2267-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Глас народен за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Не мога да благодаря от името на българските жени, но
се радвам, че те имат свое представителство в политическия живот.
Уважаеми колеги, предлагам ви един малко по-особен
случай, моля да обърнете внимание на този случай.
Проектът е с № 560 и касае проект за регистрация на ПП Глас
народен.
Заявлението е подадено от председателя и представляващ
партията Светослав Емилов Витков и е заведено под № 56 в
регистъра от 26.03.2013 г.
Веднага пояснявам защо случаят е особен. Приложени са
всички изискуеми документи съгласно Изборния кодекс и нашето
решение, в това число регистрационни документи, внесен депозит,
съответните банкови документи, в това число и саморъчно написана
декларация, че посочената банкова сметка

в Юнионбанк ще се

ползва за обслужване на предизборната кампания.
Това обаче, колеги, което представляващият партията не
представи и не може да представи, е заверено копие от "Държавен
вестник" от стр. 1 и съответна, в което е обнародвано решението за
регистрация по простата причина, колеги, че решението за
регистрация е от миналата седмица – от 15.03.2013 г. – и към
настоящия момент е подадено за обнародване в редакцията на
"Държавен вестник", а в преписката е приложено едно писмо от
главния редактор на "Държавен вестник", в което се казва, че –
цитирам: „...е постъпило обявлението от Софийски градски съд за
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обнародване на регистрацията на ПП Глас народен, което е заведено
в регистър от 26.03.2013 г.
Уточнява се обаче, че бр. 30, който е със същата дата, вече е
бил отпечатан към този момент и обнародван, поради което
обявлението на партията Глас народен ще бъде обнародвано в
първия следващ брой – той е с № 32 – и ще бъде от 29.03.2013 г.,
което е петък, тази седмица.
Колеги, аз ви предлагам да регистрираме ПП Глас народен,
като основният ми аргумент произтича от чл. 18, ал. 4 от Закона за
политическите партии, според който текст партията придобива
качество на юридическо лице от вписването й в регистъра. Видимо
това нещо се е случило.
Черпя още един аргумент от чл. 82, ал. 3, т. 8, ако не ме лъже
паметта, където, когато законодателят говори за удостоверения и за
финансови отчети, говори, че те се представят от датата на
съдебната регистрация.
Аргументите ми са основно в това, че обнародването в
"Държавен вестник", което е уредено в чл. 19 на Закона за
политическите партии, не е елемент от фактическия състав на
възникването на партията, а е последващо и касае само публичното
оповестяване за възникналата партия.
Поради всички това, с оглед и на аргумента, че все пак такова
обнародване ще има в следващия брой на "Държавен вестник", както
и че е невъзможно на представляващия към крайния срок на
подаване на документи за регистрация да представи такова
уведомление, все пак предлагам на вашето внимание проект за
регистрация на ПП Глас народен и го поддържам.
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС
НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
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Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ГЛАС НАРОДЕН”, подписано от председателя и представляващ
партията Светослав Емилов Витков, заведено под № 56 на
26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 18.03.2013 г. по ф. д. № 98/2013 г. на СГС – ФО, 5
състав,

за вписване на партията в регистъра на политическите

партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 16.03.2013 г. от СГС – ФО, 5 състав, по ф.д. № 98/2013
г.; Писмо от Главния редактор на „Държавен вестник”, който
удостоверява, че на 26 март 2013 г. в редакцията на „Държавен
вестник” е постъпило обявление от СГС за обнародване на
регистрацията на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, както и че същото
обявление ще бъде обнародвано на 29 март 2013 г.; извлечение от
протокол на събрание на Изпълнителния съвет на политическа
партия „ГЛАС НАРОДЕН“, проведено на 26.03.2013 г., за участие на
партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;
образец от подписа на председателя на партията; образец от печата
на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от
26.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 98/2013 г., издадено на
основание чл. 19а от Закона за политическите партии; вносна
бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от
26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-353 от 26.03.2013 г. на
Сметната палата, от което е видно, че от датата на съдебната
регистрация за партията не е възникнало задължение за представяне
на годишен финансов отчет; удостоверение от 26.03.2013 г. на „МКБ
ЮНИОНБАНК“ АД, клон Национален център-Финансов център
„Плиска“

за открита разплащателна сметка в лева и саморъчна

декларация от представляващия партията, че по същата сметка ще
обслужва предизборната кампания на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“;
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списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
15 154 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН“.
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ГЛАС НАРОДЕН.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Моля, ако имате някакви въпроси, нещо друго по преписката
да уточним, пак повтарям, приложено е всичко останало, което
изискваме, в това число и решение на съответното централно
ръководство на партията. Този орган се нарича Изпълнителен съвет
и е заседавал на 26.03.2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Христов.
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Имате ли въпроси по преписката, по проекта? Имате ли
коментари или предложения за редакции?
Мисля, че това е смисълът на закона – че обнародването не е
елемент от фактическия състав на регистрацията. Така или иначе, те
са направили всичко зависещо от тях, за да подадат за обнародване
решението.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Аз ще подкрепя предложението на колегата Христов.
Подкрепям изложените от него аргументи и считам, че можем да
регистрираме тази партия, най-вече защото имаме влязло в сила
решение, имаме и писмо от "Държавен вестник", че в петък ще
излезе публикацията в "Държавен вестник" за това, че тази партия е
регистрирана в Софийски градски съд.
С оглед процесуална икономия дори и на Централната
избирателна комисия, и на съда, ако ние тази вечер постановим
отказ, партията има право в 24-часов срок да обжалва нашето
решение и в петък, когато вече делото може би ще се гледа, тя ще
може да представи тази публикация от "Държавен вестник" и съдът
ще отмени нашето решение. Ние тогава ще бъдем принудени отново
да разглеждаме този въпрос и да регистрираме тази партия.
Затова с оглед принципа дори на политическия плурализъм,
на това, че имаме всички изискуеми документи, също така
обнародването в "Държавен вестник" има оповестително действие,
аз ще подкрепя предложението на колегата Владимир Христов.
Благодаря ви.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Сапунджиева.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, очевидно сме
на едно мнение.
Подлагам на гласуване проекта за решение.
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Моля, гласувайте предложението за регистрация на ПП Глас
народен.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2268-НС.
Само за ваша информация, колеги, във вътрешната мрежа е
поставена таблицата със заявените за регистрация партии, като
срещу тези, които сме регистрирали, е отбелязан номерът на
решението. Предполагам, че е в папката на днешното заседание. Ако
не го откриете, ще помоля сътрудниците да ви го покажат. Има го,
да.
Проект на решение за регистрация на ПП Демократична
гражданска инициатива за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, следващия проект, който предлагам
на вашето внимание, е в папката за днешното заседание и е с № 910
и касае регистрация на ПП Демократична гражданска инициатива.
Колеги, този проект също ви предлагам за регистрация тази
партия, тъй като са приложили всички изискуеми по Изборния
кодекс

и

по

наше

решение

документи,

в

това

число

регистрационните документи, съответно заверени, удостоверение за
актуално състояние, имаме извлечение от протокол на заседание на
Политическия

съвет

на

Партия

Демократична

гражданска

инициатива от 10.03.2013 г., имаме внесен безлихвен депозит, има
представен банков документи ведно със саморъчна декларация, че
посочената там банкова сметка ще се използва за обслужване на
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кампанията,

както

и

списък

с

избиратели,

подкрепящи

регистрацията, като избирателите са 8 776.
Ако има въпроси, колеги, с удоволствие ще отговоря.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“, подписано
от председателя и представляващ партията Стефан Димитров Пеев,
заведено под № 70 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 02.03.2001 г. по ф. д. № 15199/2000 г. на СГС – ФО, 8
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 14.03.2013 г. от СГС – ФО, 8 състав, по ф.д.
№ 15199/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 68 на
„Държавен вестник”, бр. 25 от 2001 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от
заседание на Политическия съвет на партията от 10.03.2013 г., на
което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори
за народни представители на 12 май 2013 г.; вносна бележка за
внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от
БНБ; образец от подписа на председателя на партията; образец от
печата

на

партията;

заверен

от

СГС

устав

на

партията;

удостоверение № 48-00-116 от 12.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.;
удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 15199/2000 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
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банкова референция от „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ „Московска”, за
актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената
банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната
кампания

на

ПП

„ДЕМОКРАТИЧНА

ГРАЖДАНСКА

ИНИЦИАТИВА“; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 8776 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното
наименование на партията в бюлетината, като: „ДЕМОКРАТИЧНА
ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧНА

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира

политическа

партия

„ДЕМОКРАТИЧНА

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Имате ли въпроси към докладчика? Ако няма въпроси, както и, ако
нямате забележки по проекта, ще го подложа на гласуване.
Моля,

гласувайте

проекта

за

регистрация

на

ПП

Демократична гражданска инициатива.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2269-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Новото време за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, следващия проект, който предлагам
на вашето внимание, е за регистрация на ПП Новото време.
Проектът е под № 911 в папката за днешното заседание.
Тук, колеги, също предлагам за регистрация тази партия.
Отново са представени всички изискуеми от Изборния кодекс или
наше решение документи, в това число регистрационни документи,
заверен препис от Устава, съответно от "Държавен вестник",
образци от подписи и печати, представено е платежно нареждане за
преведен безлихвен депозит, имаме и документ от банка за актуална
сметка, както и саморъчна декларация от представляващия госпожа
Росица Йовчева Кадзева – Дикина, която саморъчно декларира, че
тази банкова сметка ще се ползва за обслужване на предизборната
кампания. Имаме решение на централното ръководство, което тук, в
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този случай се казва Национален партиен съвет от 03.03.2013 г., за
което са взели решение за участие в изборите.
Заявеното наименование за отпечатване върху бюлетината е
ПП Новото време.
Поради това, колеги, и с оглед на изложеното ви предлагам
следния проект, с който да регистрираме тази партия:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„НОВОТО ВРЕМЕ“, подписано от председателя и представляващ
партията Росица Йовчева Кабзева-Дикина, заведено под № 68 на
27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 28.07.2004 г. по ф. д. № 8130/2004 г. на СГС – ФО, 2
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 26.03.2013 г. от СГС – ФО, 2 състав, по ф.д.
№ 8130/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 177 на
„Държавен вестник”, бр. 76 от 2004 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията;

препис-извлечение от

протокол от заседание на Националния партиен съвет на партията от
03.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в
предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.;
платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от
ИК от 27.03.2013 г. от УниКредитБулбанк; образец от подписа на
председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от
СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-161 от 19.03.2013 г.
на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за
2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС – ФО по
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ф.д. № 8130/2004 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; банкова референция от УниКредитБулбанк,
за актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената
банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната
кампания на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ списък, съдържащ трите имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 040 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното
наименование на партията в бюлетината, като: ПП НОВОТО ВРЕМЕ
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП НОВОТО ВРЕМЕ.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Извинете, госпожо председател, беше важно да кажа, че е
заведено под № 68 в регистъра от днешна дата.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Христов. Ако нямате въпроси или забележки към
проекта за решение, го подлагам на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2270-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Синьо единство
за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, отново от днес, от последните
часове на деня под № 67 в регистъра ви предлагам регистрация на
ПП Синьо единство.
Проектът е под № 912 в папката за днешното заседание.
Това е друга млада партия, която обаче си има вече
обнародване в "Държавен вестник", а това е последният към
момента издаден брой.
Уважаеми колеги, както казах, тя е с № 67 в регистъра от
днес. Представени всички изискуеми от Изборния кодекс или наше
решение документи, в това число и решение от 15.03.2013 г. за
вписване на партията в регистъра, съответно удостоверение за
актуално състояние, Устав, образци от подпис.
Представен е

банков документ за преведен безлихвен

депозит. Същият е потвърден с писмо от БНБ от днешна дата.
Приложено е писмо за разкритата разплащателна сметка на
партията, както и саморъчна декларация от представляващия, че
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въпросната сметка ще се ползва само и единствено за обслужване на
предизборната кампания на партията.
Заявеното име за бюлетината е ПП Синьо единство.
Подкрепена е от 11 377 избиратели.
Ако имате въпроси, колеги, ще отговоря.
Предлагам ви следния проект за регистрация на тази партия:
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СИНЬО
ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„СИНЬО ЕДИНСТВО“, подписано от председателя и представляващ
партията Христо Христов Панчугов, заведено под № 67 на
27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 15.03.2013 г. по ф. д. № 181/2013 г. на СГС – ТО, VІ-10
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 25.03.2013 г. от СГС – ТО, VІ-10 състав, по ф.д.
№ 181/2013 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на
„Държавен вестник”, бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от заседание на
Националното ръководство на партията от 25.03.2013 г., с
присъствен лист, на което е взето решение за участие на партията в
предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.;
преводно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от
ИК от 27.03.2013 г. от УниКредитБулбанк; образец от подписа на
председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от
СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-348 от 26.03.2013 г.
на Сметната палата, в уверение на това че от датата на съдебната
регистрация на партията за нея не е възникнало задължение за
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внасяне на годишни финансови отчети; удостоверение от 25.03.2013
г. на СГС – ТО по ф.д. № 181/2013 г., издадено на основание чл. 19а
от Закона за политическите партии; писмо от УниКредитБулбанк за
актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената
банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната
кампания на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ списък, съдържащ трите
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 377 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното
наименование на партията в бюлетината, като: ПП СИНЬО
ЕДИНСТВО.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с
чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Христов. Разполагате с проекта за решение. Имате ли
въпроси, забележки? Ако нямате, подлагам на гласуване проекта за
решение относно регистрация на ПП Синьо единство за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2271-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Българска
комунистическа партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, последният проект, който ще
представя на вашето внимание, за съжаление е за отказ за
регистрация. То е в папката от днешното заседание и е с № 914.
То е под № 65 в регистъра и касае отказ за регистрация на
ПП Българска комунистическа партия (БКП).
Уважаеми колеги, заявлението, както казах, е с № 65 в
регистъра от днешна дата. Към него са представени по-голяма част
от изискуемите от закона и нашето решение документи. Обаче не са
представени следните документи.
Не е представен банков документ за внесен депозит по чл. 79
от Изборния кодекс. Не е представен списък, съдържащ имената,
ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7 000 избиратели,
подкрепящи регистрацията. Не е представено удостоверение за
актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания и не е представено заверено от партията копие от
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"Държавен

вестник",

където

е

обнародвано

решението

за

регистрация. Не е представено и решение на Централното
ръководство, компетентно по Устава за участие в изборите на 12 май
2013 г.
Уважаеми колеги, указания са дадени. Записани са в
регистъра с днешна дата. Не са представени до края на срока – 18,00
ч.

на

днешна

дата

–

по

разбираеми

причини.

Дори

и

представляващия на тази партия, а това е госпожа Зонка Спасова, да
е имала желание да представи тези документи, събирането на списък
с не по-малко от 7000 избиратели и внасянето на депозит според мен
поне би било обективно невъзможно да бъде представено.
Поради това съм ви предложил този проект и съм счел, че не
са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 и
ал. 3, т. 3, 6, 7 и 11 от Изборния кодекс, както и указанията в Раздел
ІІІ, т. 7, изречение първо, т. 9 букви „в”, „г”, „ж” и „з” от Решение №
2157 от 14.03.2013 г. на ЦИК, поради което ви предлагам на
основание чл. 83.ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 2 и ал. 3, т. 3, 6, 7 и 11
проект за решение:
„ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия
„БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)", подписано
от представляващия Зонка Златкова Спасова, заведено под № 65 на
27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение
от 07.05.1990 г. по гр. д. № 2809/1990 г. на СГС - ТО, за вписване на
партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за
актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от
СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 2809/1990 г; заверено от партията
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копие от стр. 1 и стр.194 на „Държавен вестник", бр. 93 от 2011 г., в
който са обнародвани вписани промени по ф.д. 2809/1990 г.,
съгласно решение № 123 от 01.08.2011 г. на ВКС; заверен от СГСТО Устав на партията; образец от подпис на представляващия;
образец от печата на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на
СГС - ФО по ф.д. № 2809/1990 г., издадено на основание чл. 19а от
Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-148 от
19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на
партията за 2009, 2010 и 2011 г.; справка за IBAN на партията,
издадено на 26.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД за актуална сметка,
по която ще се обслужва предизборната кампания на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в
бюлетината, като: „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
(БКП)".
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2
представляващия партията да представи банков документ за внесен
депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс, списък, съдържащ
имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, удостоверение
за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната
кампания, заверено от партията копие от стр. 1 и съответно от броя
на „Държавен вестник", в който е обнародвано решението за
регистрация на партията или други документи, според изискванията
на действащото към момента законодателство, както и решение на
Централното ръководство на партията, компетентно съгласно Устава
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
В срока по чл. 83, ал. 1, от Изборния кодекс цитираните по-горе
документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл.
83, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от
Изборния кодекс и указанията по Раздел IIІ, т. 7, изр. 1 и т. 9, букви
„в", „г", „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК
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за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в
изборите

за

народни

представители

на

12

май

2013

г.

Предвид изложеното и на основание чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 82,
ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА

ДА

РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)" за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Ако имате, колеги, въпроси, с удоволствие ще отговоря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нямам въпроси към доклада на
колегата Христов. С № 71 в регистъра на партиите с днешна дата е
изписана още едно, меко казано, заявление, защото не е заявление, а
е молба от лице, което претендира да е представляващ ПП Българска
комунистическа партия, което изцяло не отговаря, няма нищо общо
с изискванията на Изборния кодекс.
Действително става дума за една и съща партия. Това, което е
представено, е една молба, не е заявление, не е във формата на
Изборния кодекс, незаверено от никого ксерокопие от решение на
Софийски градски съд от 2001 г. по същото ф.д. № 2809, копие от
един "Държавен вестник", който само по обявите, които са вътре в
него, може да се гадае, че е от 2001г., стр. 65, копие от
удостоверение за актуално състояние от 2005 г.
Наше писмо, изх. № 643 от 16.07.2012 г., с което сме
отговорили на партията, че документи по регистрацията на партиите
за участие в изборите за европарламент от 2007 г., за изборите за
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народни представители 2005 г. и за изборите за президент и
вицепрезидент от 2006 г. са архивирани с копие от протокола на
Централната избирателна комисия, с който са архивирани тези
решения, копие от Решение № 94/2005 г. за регистрацията на
партията за участие в изборите, молба от бившия председател
Владимир Спасов и накрая нещо, което се нарича „Списъци на
нечленуващи в други партии”, дадени за регистрирането на
Българската комунистическа партия за изборите за народни
представители през 2005 г. Те самите са 17 страници.
Аз не знам, макар че са два входящи номера в регистъра, аз
съм описала всички тези документи, образно казано, защото не са
документи, а са ксерокопия, да ги обединим в един проект за
решение за отказ за регистрация. Но дали да ни ги опишем и с едно
решение да се откаже регистрацията, защото става дума за една и
съща партия. Извън материалите в ЦИК на база на съдебната ми
практика ми е известно, че в тази партия имаше спорове, като в
крайна сметка спорът беше разрешен в полза на Зонка Спасова,
лицето, което в момента е представляващо според актуалното
състояние на партията. Затова взех думата.
Иначе подкрепям проекта на колегата Христов.
Понеже ние постановяваме решение за отказ за регистрация
на партия и аз от тази гледна точка направих това предложение.
Няма пречка, можем да решим и по друг начин въпроса.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Бойкинов.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Доколкото разбирам, има двама
представляващи, тоест, има спор между тях кой представлява
партията. Има две отделни заявления, които са подадени от лица,
които самостоятелно поддържат, че са представляващи партията.
В този случай смятам, че все пак трябва да има две отделни
решение, тоест, има две отделни производства. Всеки го е подал на
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самостоятелно основание. Те си водят някакви дела, някакви
производства. В чия полза се е произнесъл съдът, в момента не мога
да кажа и аз.
Но според мен все пак трябва да има две отделни решения –
дали ще е за отказ или за регистрация, но да бъдат две отделни
решения.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

коментари?
Ако няма, колеги, както и ако нямате други становища, които
да заявите, ще подложа на гласуване проекта на господин Христов.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Аз не участвам в гласуването и ще
напусна залата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Искам само да уточним дали ще
подложим на гласуване предложението на колегата Сидерова да
обединим проектите, тъй като това чисто технически би означавало
доклад по другата част от проекта.
Аз лично не съм съгласен да ги обединим и си имам
аргументи за това, тъй като все пак едното заявление – поне
формално – отговаря на част от изискванията, докато другото не
отговаря.
И тъй като коментирам другото, за да не взимам после
думата, ви предавам и молбата на господин Захариев ЦИК все пак
нещо да му направи толеранс и компромис, като той пред мен
декларира, че се е свързал с голяма част от хората в списъците,
които го подкрепят, които по телефона са заявили, че продължават
да подкрепят регистрацията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това е много хубаво, но
просто тази подкрепа трябва да е обективирана в съответната
подписка.
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Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако мнозинството се ориентира към
това, че трябва да бъдат отделни решения поради наличието на два
отделни записа в регистъра, няма пречка да бъдат отделни решения
и да гласуваме предложението на колегата Христов.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с проекта за решение, който господин Христов докладва, а
той е за отказ за регистрация на ПП Българска комунистическа
партия (БКП) за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г., моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2272-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Партия на
българските комунисти за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Манахова,
заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Благодаря Ви.
Докладвам проект № 561-НС, който е качен в папка
„Заседания” от днешна дата за регистрация на Партия на
българските комунисти.
Колеги, постъпило е заявление за регистрация на ПП Партия
на българските комунисти, подписано от тримата представляващи
партията секретари. Заявлението е от днешна дата.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
като решението за участие на партията в предстоящите избори е
взето с Решение № 2-03/2013 г. на извънреден пленум на
Централния комитет на партията, който съгласно устава на партията,
чл. 20, ал. 5, е компетентният орган да взема тези решения. От 73

222
души, влизащи в Централния комитет, са присъствали 48 души.
Няма специално мнозинство за вземане на решения. Така че налице
е необходимия кворум.
Партията се заявява за отпечатване в бюлетината като ПП
Партия на българските комунисти.
Предлагам при неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 да вземем решение да регистрираме ПП
Партия на българските комунисти за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Ще допълня, че към извлечението е представен и списък с
имената и подписите, който списък е заверен от тримата
представляващи партията на въпросния извънреден пленум, на
който е взето решението за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Предлагам следния проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", подписано от
представляващите партията секретари Васил Петров Коларов, Иван
Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, заведено под № 58 на 27
март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение
от 13.08.1999 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на
партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда
препис от решение от 12.05.2006 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС ФО за промяна на името на партията; заверен от съда препис от
решение от 01.02.2010 г.; удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 7
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състав, по ф. д. № 4526/1999 г; заверено от партията копие от стр. 1
и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 75 от 1999 г., в който е
обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от
партията копие от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 67 от
2006 г. за вписани промени, вкл. на името; заверено от партията
копие от стр. 1 и стр. 81 на „Държавен вестник", бр. 45 от 2010 г. за
вписани промени; заверен от СГС - ТО Устав на партията; преписизвлечение от Решение № 02-03/2013 от извънреден пленум на
Централния комитет на партията, на което е взето решение за
участие

на

партията

в

предстоящите

избори

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; списък с подписи на присъстващи
на извънредния пленум 48 членове на Централния комитет на ПП
„ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; 3 броя образци от
подписите на представляващите партията; образец от печата на
партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. №
4256/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит
по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от БНБ; удостоверение № 4800-214 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови
отчети на партията за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; банкова референция
от 19.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка на
ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; декларация от
представляващите Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев,
че банковата сметка по удостоверение № 447 от 19.03.2013 г. ще се
използва само за предизборната кампания на партията; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 250
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, пълномощно от
Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев на Иван Кръстев
Иванов.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в
бюлетината, като: ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.
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Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс
и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на
политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с
чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„ПАРТИЯ

НА

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП

ПАРТИЯ

НА

БЪЛГАРСКИТЕ

КОМУНИСТИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от
съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, чухте доклада на госпожа Манахова.
Ако имате въпроси или забележки към проекта на решение,
моля да ги заявите. Няма такива.
Моля, гласувайте проекта за решение за регистрация на ПП за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2273-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Свободен народ
за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
АННА МАНАХОВА: Постъпило е заявление от днешна дата,
подписано от петимата съвместно представляващи партията,
заведено под № 59 от 27.03.2013 г. Към заявлението са приложени
всички изискуеми документи, включително е представен протокол
от заседание на Националния съвет на партията от 21 март 2013 г.,
на което заседание е взето решение за участие в предстоящите
избори за народни представители на 12 май 2013 г.
Националният съвет е компетентният орган на основание чл.
22, т. 3 от Устава на партията да взима решения за участие в
изборите. Националният съвет се състои от 39 члена, от които на
заседанието са присъствали 29 члена, като е приложена и
присъствена форма на събранието – ксерокопие, заверено „вярно с
оригинала”.
Предлагам в условията на неприключила процедура по чл. 90,
ал. 1 да вземем решение да регистрираме ПП Свободен народ за
участие в изборите за народни представители.
Партията се е заявила за отпечатване на бюлетината като „ПП
Свободен народ”.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Свободен
народ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Свободен народ", подписано от представляващите партията
съпредседатели на Изпълнителния съвет Радослав Маринов Пашов,
Георги Петков Ривов, Теодор Данаилов Дечев, Васил Михайлов
Славов и Евгения Радославова Тодорова, заведено под № 59 на 27
март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
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Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение
от 28.02.2013 г. по т. д. № 69/2013 г. на ВКС - ТК, І ТО, за вписване
на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за
актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от
СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 672/2012 г; заверено от партията
копие от стр. 1 и стр. 206 на „Държавен вестник", бр. 26 от 2013 г., в
който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен
от СГС Устав на партията; протокол от заседание на Националния
съвет на партията от 21.03.2013 г., на което е взето решение за
участие

на

партията

в

предстоящите

избори

за

народни

представители на 12 май 2013 г.; присъствена форма от събрание на
Националния съвет на 21.03.2013 г.; 5 бр. образци от подписите на
представляващите партията, образец от печата на партията;
удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 672/2012 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК
от 26.03.2013 г. от „Токуда Банк" АД; удостоверение № 48-00-266 от
21.03.2013 г. на Сметната палата; банково удостоверение от „Токуда
Банк" АД за актуална банкова сметка, която ще обслужва
предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 17 968 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: политическа партия „Свободен народ".
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „Свободен народ" за участие в
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изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „Свободен народ" за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП
Свободен народ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването
му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Манахова.
Колеги, чухте доклада на госпожа Манахова. Има ли
въпроси? Ако няма, подлагам проекта на решение за регистрация на
ПП Свободен народ на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2274-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Реформа за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
АННА МАНАХОВА: Колеги, поставям на вниманието ви
проект за решение № 567-НС – отказ за регистрация на ПП Реформа
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

228
Постъпило е заявление за регистрация от ПП Реформа,
подписано от представляващия председател на Политическия съвет
Петър Николаев Клисаров, заведено под № 60 на 27.03.2013 г. в
регистъра на партиите.
Към заявлението са приложени изброените подробно в
мотивите документи, като към тях спадат и две заявления. Едното
заявление е подписано от представляващия партията, че изискването
за представяне на безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. е
противоконституционно. Има и още едно заявление, пак подписано
от представляващия партията, че изискването за събиране на имена,
ЕГН-та

и

подписи

на

не

по-малко

от

7000

граждани

е

противоконституционно.
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изречение
второ, представляващият партията да представи банков документ за
внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс и списък,
съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от
7 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията
В срока по чл. 83 ал. 1 от Изборния кодекс цитираните погоре документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на
чл. 83, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс и
указанията по Раздел ІІ и т. 9, букви „ж” и „з” от Решение № 2157НС от 14.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на партиите и
коалициите от партии в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 83, ал. 2 във връзка с
чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение, с което да откаже да
регистрира ПП Реформа за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
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Само да уточня, че в проекта, който виждате, аз сама си
открих технически грешки, които ще отстраня, тъй като сама си го
писах.
Предлагам да бъде подложен на гласуване следния проект за
решение:
„ОТНОСНО:

отказ за регистрация на политическа партия

„РЕФОРМА“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„РЕФОРМА”, подписано от представляващия Председател на
Политически съвет Петър Николаев Клисаров, заведено под № 60 на
27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 29.12.2005 г. по ф. д. № 14445/2005 г. на СГС – ФО, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 19.03.2013 г. от СГС – ФО, 6 състав, по ф. д. № 14445/2005 г;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр.176 на „Държавен
вестник”, бр. 17 от 2006 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията;

заверен от СГС- ТО Устав на партията;

Протокол от заседание на политически съвет на партията от
13.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в
предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.;
образец от подпис на представляващия, направен в самото
заявление; образец от печата на партията, направен в заявлението;
удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 14445/2005 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;;
удостоверение № 48-00-226 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.;
удостоверение Изх. № 12928 от 20.03.2013 г. на „Юробанк
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България“АД за актуална сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания на партията;

заявление подписано от

представляващия партията, че изискването за представяне на
безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. е противоконституционно;
заявление подписано от представляващия партията, че изискването
за събиране на имена, ЕГН-та и подписи на не по-малко от 7000
граждани е противоконституционно.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: РЕФОРМА.
Дадени са указания на основание чл. 83,ал. 1, изр. 2
представляващият партията да представи банков документ за внесен
депозит по чл.79, ал.1 от Изборния кодекс и списък, съдържащ
имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
В срока по чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните погоре документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на
чл. 83, ал. 1 във връзка с чл.82, ал.3, т.6 и 7 от Изборния кодекс и
указанията по Раздел II и т. 9, букви „ж“ и „з“ от Решение № 2157НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции
от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл.83, ал. 2 във връзка с
чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА

ДА

РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„РЕФОРМА“ за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Манахова.
Имате ли коментари по проекта за решение? Ако няма, както
и ако няма други становища, подлагам на гласуване проект за
решение за отказ за регистрация на ПП Реформа.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 члена на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2275-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Политическо
движение

Евророма

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
АННА МАНАХОВА: Колеги, докладвам проект за решение
№ 563-НС – за регистрация на ПП Евророма за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
включително препис-извлечение от протокол от 15.03.2013 г. от
заседание на Националния съвет на ПП Политическо движение
„Евророма”, на което е взето решение за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Националният съвет е компетентният орган на основание
чл. 16, ал. 1, т. 12 от Устава. От 39 члена в Националния съвет са
взели участие 23, като към препис-извлечението има и приложен
списък на тези 23 участвали с подписите им.
С оглед изпълнение изискванията на закона предлагам
следния проект:
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„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„Политическо движение ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„Политическо движение ЕВРОРОМА", подписано от председателя и
представляващ партията Цветелин Цанов Кънчев, заведено под № 61
на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение
от 02.02.2001 г. по ф. д. № 135/2001 г. на СГС - ФО, 7 състав, за
вписване на партията в регистъра на политическите партии;
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.;
заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен
вестник", бр. 15 от 2001 г., в който е обнародвано решението за
регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от
15.03.2013 г. от заседание на Националния съвет на политическа
партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", на което е взето
решение за участие на партията в предстоящите избори за народни
представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя
на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на
партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. №
135/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за
политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит
по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Търговска банка Д" АД;
удостоверение № 48-00-159 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.;
банкова сметка от 22.03.2013 г. на „Търговска банка Д" АД за
актуална

банкова

сметка

на

партията;

декларация

от

представляващия партията, че актуалната банкова сметка ще
обслужва предизборната кампания на „Политическо движение
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ЕВРОРОМА"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 11 191 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в

бюлетината,

като:

„Политическо

движение

ЕВРОРОМА"

От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се
установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация

на политическа партия „Политическо движение

ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1
във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „Политическо движение
ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП Политическо движение ЕВРОРОМА.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Манахова. Има ли становища? Имате ли коментари?
Само да уточним, че при изписването на наименованието за
отпечатване

в

бюлетината

пак

„Политическо движение Евророма”?

ще

поставим

„ПП”

преди
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АННА МАНАХОВА: Да, благодаря ви за забележката. Ще го
сложим, просто е изпуснато.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2276-НС.
Проект на решение за регистрация на ПП Обединен блок
на труда Български лейбъристи за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова, за следващия Ви доклад.
АННА МАНАХОВА: Колеги, докладвам ви проект за
решение № 907-НС – за регистрация на ПП Обединен блок на труда
Български

лейбъристи

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация, подписано от
временно изпълняващия председател и представляващ партията
Веска Атанасова Волева, заведено под № 69 на 27.03.2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към
документи,

заявлението

включително

са

приложени

препис-извлечение

всички
на

изискуеми

Националната

конференция, проведена на 24.03.2013 на Обединен блок на труда
Български лайбъристи, за регистрация на партията за участие в
изборите за народни представители.
Представено е и още едно препис извлечение от протокол на
заседание на Националния съвет, но то е ирелевантно, тъй като
компетентният орган да вземе подобно решение, е именно
Националната конференция.

235
На основание чл. 31 от Устава на партията от 204 човека са
присъствали 168, като решенията на основание чл. 32 от Устава се
взимат с обикновено мнозинство.
Ето защо поради изпълнение на всички законови изисквания
ви предлагам да регистрираме в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 ПП Обединен блок на труда Български
лейбъристи за участие в изборите за народни представители.
Те се заявяват за отпечатване като ПП ОБТ Български
лейбъристи.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи“ за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи, подписано от
временно изпълняващия председател

и представляващ партията

Веска Атанасова Волева, заведено под № 69 на 27 март 2013 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 06.03.1997 г. по ф. д. № 1309/1997 г. на СГС, за вписване
на партията в регистъра на политическите партии; заверен препис
от решение от 13.03.2013 г. по ф.д. №1309 по описа за 1997 г, СГС –
ФО, 2 състав, за вписване на промени в регистъра на политическите
партии при СГС по партидата на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
Български лейбъристи; заверен препис от решение 27.01.2011 г от
СГС - ФО 2 състав по ф. д. №1309 по описа за 1997 г.за вписване на
промени по партидата на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
Български

лейбъристи“;

удостоверение

за

актуално

правно

състояние на партията, издадено на 26.03.2013 г. от СГС – ФО, 2
състав, по ф.д. № 1309/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1
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и стр. 26 на „Държавен вестник”, бр. 21 от 1997 г.; преписизвлечение от протокол на Националната конференция проведена на
24.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български
лейбъристи за регистрация на партията за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от
протокол от заседание на Национален съвет, проведено на
16.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български
лейбъристи за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.;образец от подписа на председателя на партията; образец
от печата на партията; заверен от Софийски градски съд устав на
партията; удостоверение № 48-00-228 от 19.03.2013 г. на Сметната
палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и
2011 г.; вносна бележка от „Българска Народна Банка ” АД за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г.;
удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС – ТО, по ф.д. № 1309/1997 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
удостоверение от 26.03.2013 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална
сметка в лева; декларация от представляващия партията, че
актуалната банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи“; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8490
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнителен
списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
1232 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината, като: ПП ОБТ Български лейбъристи.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
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Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
Български

лейбъристи

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила
процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА
ТРУДА Български лейбъристи“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ОБТ Български лейбъристи.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, чухте доклада. Имате ли коментари? Ако няма
подлагам проекта на гласуване.
Моля, гласувайте проекта за решение за регистрация на ПП
Обединен блок на труда Български лейбъристи.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2277-НС.
Проект

на

решение

за

регистрация

на

ПП

Социалдемократическа партия за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова, за следващия Ви доклад.
АННА МАНАХОВА: Колеги, последният проект за решение
е с № 908-НС –

за регистрация на ПП Социалдемократическа

партия за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация, подписано от
председателя и представляващ партията Тодор Иличов Барболов,
заведено под № 62 на 27.03.2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии.
Представени са всички изискуеми документи, включително
протокол от заседание на Националния комитет на партията от
15.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в
предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.
Националният комитет е компетентният орган съгласно
чл. 35, ал. 7, буква „в” от Устава на партията да вземе решение за
участие на партията в изборите.
Националният комитет се състои от 19 члена. Присъствали са
15, които единодушно са взели решението. Към протокола е
приложен и списък на членовете на Националния комитет с техните
подписи.
Поради изпълнение на законовите изисквания при условията
на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 предлагам да бъде
регистрирана Социалдемократическа партия (СДП) за участие в
изборите за народни представители.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО:

регистрация

на

политическа

партия

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия
„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ“,

подписано

от
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председателя и представляващ партията Тодор Иличов Барболов,
заведено под № 62 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и
коалициите от партии за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от
решение от 14.04.1992 г. по ф. д. № 10043/1992 г. на СГС – ФО, 5
състав, за вписване на партията в регистъра на политическите
партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 20.03.2013 г. от СГС – ФО, 8 състав, по ф.д.
№ 10043/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 29 на
„Държавен вестник”, бр. 44 от 1992 г., в който е обнародвано
решението за регистрация на партията; протокол от заседание на
Националния комитет на партията от 15.03.2013 г., на което е взето
решение за участие на партията в предстоящите избори за народни
представители на 12 май 2013 г.; банково бордеро за внесен
безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от „Банка
ДСК“ ЕАД, образец от подписа на председателя на партията;
образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията;
удостоверение № 48-00-229 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за
внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.;
удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС – ФО по ф.д. № 10043/1992 г.,
издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии;
банкова референция от „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ „Московска”, за
актуална сметка; декларация от представляващия, че посочената
банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната
кампания

на

ПП

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ“;

списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
9420 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното
наименование

на

партията

в

бюлетината,

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ и „СДП“.

като:
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От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ
се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил
внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в
размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния
кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за
регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във
връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76
и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА

политическа

партия

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Имам само един въпрос към вас, колеги. Партията се е
заявила за отпечатване в бюлетината с пълното и съкратеното си
наименование. Питам се в диспозитива в т. 2 дали да сложим тире
или да го сложим в скоби. Не знам какво решение последно сте
взели в такъв случай.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Мисля, че досега
разглежданите

проекти,

когато

има

пълно

и

съкратено

наименование, съкратеното е в скоби. Обикновено така е и заявено.
АННА МАНАХОВА: Не е заявено така. В случая е заявено в
кавички едното и другото – „Социалдемократическа партия” и
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„СДП”. Затова, като махнем кавичките, идва проблемът в някаква
степен.
Моето предложение беше да поставим в скоби съкратеното
наименование.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз също така мисля, че
е редно – да сложим скоби, защото при всички случаи, когато има и
съкратено наименование, при регистрацията то се поставя в скоби
след пълното наименование. Ако е само съкратено, тогава не се
слагат скоби.
Колеги, ако имате друго мнение по този запис за отпечатване
в бюлетината – дали съкратеното наименование да го сложим в
скоби след пълното, заповядайте.
Ако няма друго становище, тогава ще подложа на гласуване
проекта, като поставим съкратеното наименование в скоби след
пълното. По този начин мисля, че не променяме волята на партията.
Моля, гласувайте проекта за решение за регистрация на ПП
Социалдемократическа партия.
Гласували 18 членове: за – 18, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2278-НС.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Манахова.
Заседанието продължава, за което ще има отделен протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

