
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 4

На  26  март  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  за  определяне  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  с  избиратели 

подкрепящи  регистрацията  на  партия,  коалиция  или  независим 

кандидат. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на хронограма.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Приемане на извършеното по граждански договор.

Докладва: Севинч Солакова

4. Проекти на изборни книжа. 

Докладва: Камелия Нейкова

Допълнително гласувани точки:

1. Проект  на  решение  за  критериите  за  определяне  на 

секциите за машинно гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

2. Гласуване на възнаграждение.

3. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни 

знаци  на  застъпници,  наблюдатели  и  представители  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети.



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита 

Иванова  Златарева,  Мария  Веселинова  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев  Андреев,  Камелия  Стоянова 

Нейкова, Цветозар Томов Томов, Владимир Георгиев Пенев, Георги 

Славчев Баханов, Емануил Христов Христов, Ерхан Юксел Чаушев, 

Ивайло  Кирилов  Ивков,  Иванка  Атанасова  Грозева,  Йорданка 

Цвяткова  Ганчева,  Мария  Христова  Бойкинова,  Росица  Борисова 

Матева,  Румен  Лилянов  Цачев,  Румяна  Кирилова  Сидерова,  Таня 

Анчева Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи.

Заседанието  бе  открито  в  13,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – зам.председател.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, имаме 

необходимия  кворум,  откривам  заседанието.  В  началото  на 

заседанието бих искала да поздравя новия заместник-председател на 

Централната избирателна комисия госпожа Маргарита Златарева, да 

й пожелая успех и да изразя радостта, която мисля, че е всеобща, че 

продължаваме работата си в пълен състав. 

Дневният ред ви е раздаден. Има ли други готови проекти за 

днес, които да включим допълнително в дневния ред?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам в дневния ред да се включи и 

проекта за решение за определяне на критериите за определяне на 

секциите  за  машинно  гласуване.  Той  би  следвало  да  е  качен   в 

мрежата,  а  ви  е  раздаден  и  на  хартиен  носител.  Мисля,  че  днес 

изтича срока за приемане на това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Има ли други предложения?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам останало едно възнаграждение, 

което предлагам да гласуваме във втората част на заседанието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре.  Други 

предложения? Няма.

Определям  госпожа  Грозева  да  брои  днес  поименно 

гласуващите.

Който е  съгласен  с  така  предложения дневен ред,  моля да 

гласува.  

Гласували  18  члена  на  ЦИК:  за  –  18,  против  няма.  /От 

залата отсъства господин Александър Андреев/

Приема се единодушно.

Продължаваме с точка първа от дневния ред:

Проект  на  решение  за  определяне  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  с  избиратели 

подкрепящи регистрацията на партия, коалиция или независим 

кандидат.

Давам думата на госпожа Сидерова да докладва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  ви  е 

раздаден в писмен вид. Съгласуван е с голяма група от членовете на 

комисията.  В  тези  списъци  ще  се  регистрират  избирателите, 

подкрепящи партия, коалиция и инициативен комитет в какъв вид 

трябва да представят освен подписката на хартия с три имена, ЕГН и 

всички  останали  атрибути,  разбира  се,  и  подписа  от  съответния 

избирател, който подкрепя регистрацията, така и в структурирания 

електронен  вид,  за  да  може  да  бъде  извършена  проверката  в  ГД 

„ГРАО”. Основанието е чл. 57, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 133, ал. 3, 

т. 5 от Изборния кодекс. Само че в основанието съм пропуснала да 

вписа и чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 367, ал. 2, изр. 3. Считам, че следва 

да бъдат допълнени основанията.

Списъкът по чл. 133, ал. 3, т. 5, списъкът по чл. 140, ал. 3, т. 6 

и  списъкът  по  чл.  367,  ал.  2,  изр.  3  от  ИК  се  изготвят  и  в 
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структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния 

формат (структура):

- Всеки  нов  ред  от  подписката  съответства  на  нов  ред  от 

файла, като последователността във файла напълно съответства на 

тази в подписката.

- За край на ред се считат символите „\r\n“ (windows формат) 

като разделители.

Наличната  информация  се  записва  в  шест  колони,  както 

следва:

1. Пореден номер на реда в подписката. Това са числата от 1 

до  9999,  абсолютно  достатъчно,  тъй  като  подписките  по  закон 

трябва  да  съдържат  поне  2500  избиратели,  които  подкрепят,  с 

всички останали данни. И знаете, че проверките и по закон се правят 

докато  се  набере  числото  2500,  а  не  се  прави  пълна  проверка  на 

представената подписка.

2. Номер  на  страницата,  на  която  се  намира  редът.  Също 

възможността е такава голяма.

3. ЕГН. Тук ще добавим наклонена черта и личен номер, тъй 

като  с  приемането  сега  на  този  Изборния  кодекс възможност  да 

участват  в  подписките  както  в  подкрепа  на  партиите,  така  и  на 

независимите  кандидати  имат  и  гражданите  на  друга  държава, 

членка  на  Европейския  съюз,  които  постоянно  пребивават  на 

територията на Р България и отговарят на изискванията на чл. 350, 

ал. 2 от Изборния кодекс.

4. Собствено  име.  Има  пояснение,  че  максималният  брой 

символи е 21, на кирилица, позволени символи са буквите от „а“ до 

„я“, интервал, апостроф, тире.

5. Бащино име, отново със същото пояснение, идентично като 

в точка 4.
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6. Фамилно  име,  като  максималният  брой  символи  са  41, 

кирилица,  позволени  символи:  букви  от  „а“  до  „я“,  интервал, 

апостроф, тире.

- За край на колоните от 1 до 5 да се счита символът „;“. За 

край на последната колона (6. Фамилно име) се считат символите за 

край на ред „\r\n“  (windows формат).

ІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на 

електронен носител.

И, колеги, трето римско това е възможност, която сега като 

обсъдим можем да приемем, можем и да не приемем. За въвеждане 

на  данните  в  структуриран  електронен  вид  може  да  се  използва 

предоставената на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия,  наименованието  на  интернет  страницата  ще  посочим, 

електронна форма в EXEL формат. Готовност за такава електронна 

форма имаме, тя се намира и в нашата база данни. Това са същите 

тези данни, които се съдържат в тези колони, които току що описах. 

Тази  информация  е  достъпна  за  всеки  математик  и  моля 

господин Христов, ако желае, да вземе становище.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.  Откривам  дискусията.  Колеги,  моля  за  вашето  мнение, 

предложения, допълнения, становища.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Само ще допълня за 

яснота на колегите. Принципно като се прочете, решението изглежда 

малко сложно, но на практика е изключително просто, защото ние 

този  формат  вече  го  използваме  на  интернет  страницата  си.  По 

старите колеги, а и другите, които са ползвали интернет страницата 

на Централната избирателна комисия, всички крайни резултати на 

Централната  избирателна  комисия  в  параграф „Резултати”,  отгоре 

пише  формата.  Ние  сме  го  ползвали,  това  е  сгъстен  формат  на 

информацията,  като  на  практика  няма  никъде  интервали. 

Интервалите  се  заместват  с  точка  и  запетая.  Това  е  разделителят 
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между две думи и фактически всички тези точки от 1 до 6 всяка една 

колона, ако си представите, че това е една таблица на ЕХСЕL просто 

от една колона в друга вместо да има черта се слага точка и запетая. 

Тоест,  срещнеш  ли  точка  и  запетая,  значи  влизаш  в  следващата 

колона. А това, което пише отзад, че всеки ред завършва с наклонена 

черта  r,  наклонена черта  n,  това  е  означението  за  край на  реда в 

windows формат, т.е.  като натиснете знака enter, той автоматично 

поставя тези символи, така че няма защо да ги пишете. На практика 

става,  че  когато  трябва  да  се  прави  един  списък,  все  едно  че 

попълваш екселска таблица, само че вместо наклонена черта слагаш 

точка и запетая. Като натиснеш enter то си слага означенията и отива 

на  нов  ред.  По  такъв  ред  ще  знаем  в  национален  мащаб  всички 

данни. А няма защо да ви обяснявам, че законодателят правилно е 

решил, че освен в текстови формат да се предава и в електронен вид, 

за да може да става по-бързо проверката, защото досега трябва да ви 

кажа, че най-малко 3 дни продължаваше в ГД „ГРАО”, а и зависи 

колко ще бъдат партиите. Предния път бяха сравнително по-малко, 

но сега  може да  бъдат и повече.  Но мисълта ми е,  че  решението 

изглежда сложно, а на практика е много просто за попълване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Нейкова  ми  обърна 

внимание, че съм пропуснала и на няколко места вместо „списък” 

съм употребила  думата  „подписка”,  а  знаете,  че  в  новия  Изборен 

кодекс навсякъде се борави с думата „списък”. Това е в първото тире 

на страница първа – „всеки нов ред от списъка” и в края на това 

изречение, както и в т. 1 – „пореден номер на реда в списъка”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, аз нямам резерви към 

това решение, но въпросът ще дойде от практическа гледна точка, 

затова би било добре да се обсъди в решението, което ще вземем за 

проверката  на  тези  списъци.  Ще  сложим  един  реален  списък  на 

6



граждани,  които  реално  са  се  подписали  в  тези  списъци,  а  това 

решение визира електронното отражение на този списък. Въпросът 

възниква кое е по-достоверно. Някога може да възникне, може и да 

не  възникне,  става  въпрос  за  отражението  на  реални  документи. 

Явно тук ще върви по електронен път обработката, но може пък при 

въвеждането на тези числа от партиите и коалициите да се допуснат 

и евентуално някакви грешки. Тоест, въпросът е на кое ще имаме 

вяра  или  няма  да  имаме  вяра  и  евентуално  да  го  обсъдим  при 

проверката на тези данни на онова другото решение. Въпросът е в 

крайна  сметка  дали  боравим  с  реални  документи  или  с  техните 

електронни варианти. Както и да е, това да го оставим за по-нататък, 

защото мисля, че би могло да възникне.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев, важен е този въпрос. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да прочета чл. 57, ал. 1, т. 

35,  в която пише: „Определя формата и структурата в електронен 

вид на списъците, както и реда за проверка и възлага на ГД „ГРАО”, 

т.е.  ние  определяме  реда  и  оставаме  ГД  „ГРАО”  да  ни  даде 

обратната информация, а не да проверяваме ние. От нас се иска да 

определим структурата и да кажем ГД „ГРАО” какво да прави, а не 

да проверяваме какво е направило ГД „ГРАО”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Същината на изказването ми беше съвсем 

друга. В крайна сметка какво ще проверяваме и ще даваме вяра при 

поемане на тези бройки в подписките, за да могат да се съберат там 

проектите.  ГД  „ГРАО”  ще  проверява  само  това,  което  дадат  в 

електронен вид в тези файлове, това, каквото са написал, това е или 

все пак ще се гледат и въпросните реални подписки на тези хора, 

които са подписали. За това ставаше въпрос. И казах, че това е един 

проблем,  за  който  е  по-добре  да  вземем  решение.  Засега  това  е 
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добре,  само че могат да възникнат и практически проблеми. Това 

беше същината на изказването ми.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Чаушев,  струва 

ми  се,  че  това  решение,  както  и  вие  казахте,  няма  да  създаде 

проблем,  но  въпросът,  който  поставяте,  е  изключително  важен, 

който според мен трябва да се обсъди внимателно в работната група.

Заповядайте, госпожо Сидерова.  

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, бих препоръчала и 

считам,  че  е  необходимо  да  остане  т.  3.  Аз  я  докладвах  малко 

условно  и  ще  ви  кажа  защо.  Ние  имаме  от  закона  създадено 

задължение да дадем възможност гражданите да проверяват дали са 

в тази подписка. И ако могат да се подават чрез нашата интернет 

страница и да се създаде възможност пък тези, които не са създадени 

чрез  интернет  страницата,  а  са  донесени  на  носител,  да  бъдат 

качвани, като разбира се там няма да се качват личните данни, а ще 

има едно заглавие за подписка и възможност за справка по ЕГН, ще 

се създаде тази възможност за справка по ЕГН, самото лице да си 

направи справка дали фигурира или не в тази подписка. И което вече 

ми  подсказва,  че  трябва  да  се  подсетим  при  срещата  с 

„Информационно обслужване” да поставим и тези въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  не 

виждам други предложения и мнения,  така че ще се ориентираме 

към гласуване.

Първото предложение, което постъпи към това решение, е да 

бъдат  допълнени  правните  основания  на  решението.  Който  е 

съгласен с това допълнение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. Извън залата е: Александър Андреев.
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Приема се единодушно.

Второто предложение, което е редакционно, но все пак неща 

да  го  гласуваме,  това  е  навсякъде  в  текста  думата  „подписка”, 

„подписката”,  да  се  замени  съответно  с  „списъка”,  „списъкът”. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. Извън залата е: Александър Андреев.

Приема се единодушно.

Третото  предложение  е  в  т.  3  след  ЕГН  да  се  добави 

наклонена  черта  „личен  номер”.  Който  е  съгласен  с  това 

предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. Извън залата е: Александър Андреев.

Приема се единодушно.

Колеги,  тъй  като  не  видях  възражения  по  отношение  на 

раздел III, подлага на гласуване целия проект за решение. Който е 

съгласен с този проект на решение с така направените изменения и 

допълнения, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица  
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Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  - 

няма. Извън залата е: Александър Андреев.

Приема се единодушно Решение № 15-ЕП.

„ОТНОСНО: определяне  формата  и  структурирания 

електронен  вид  на  списъците  с  избиратели  подкрепящи 

регистрацията на партия, коалиция или независим кандидат

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 

5,  чл. 140,  ал.  3,  т.  6  и чл.  367,  ал.  2,  изр.  2  от  Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Списъкът по чл. 133, ал. 3, т. 5, списъкът по чл. 140, ал. 3, т. 

6  и  списъкът  по  чл.  367,  ал.  2,  изр.  3  от  ИК  се  изготвят  и  в 

структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния 

формат (структура):

- Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, 

като последователността във файла напълно съответства на тази в 

списъка.

- За край на ред се считат символите „\r\n“ (windows формат) 

като разделители.

Наличната  информация  се  записва  в  шест  колони,  както 

следва:

1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 9999.)

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 9999.)

3. ЕГН/ЛН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)

4. Собствено име.

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)
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5. Бащино име.

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)

6. Фамилно име.

(Максимален  брой  символи  42,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)

- За край на колоните от 1 до 5 да се счита символът „;“. За 

край на последната колона (6. Фамилно име) се считат символите за 

край на ред „\r\n“  (windows формат).

ІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на 

електронен носител.

ІІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид 

може  да  се  използва  предоставената  на  интернет  страницата  на 

Централната  избирателна  комисия  -  електронна  форма  в  EXCEL 

формат.”

Колеги,  давам  почивка.  Знаете,  че  ръководството  има 

ангажимент.  Моля  в  почивката  за  три  неща:  на  първо  място  да 

разгледате предложението, постъпило от господин Томов по повод 

учредяване на  Обществения съвет, да погледнете и предложението, 

което ще постъпи от господин Чаушев, защото, колега Чаушев, има 

проблем  в  интернет  и  след  обсъждането  на  хронограмата  да 

погледнете финалния вариант за евентуални недостатъци. Почивката 

е до 16,30 ч.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата в момента присъстват 19 човека, имаме необходимия кворум 

и продължавам заседанието. 

Бих  искала  да  предоставя  информация.  Началото  на 

заседанието  не  е  било излъчвано  по интернет поради проблеми с 

11



информационната  и  интернет  мрежа  на  Народното  събрание. 

Сътрудници  от  „Информационно  обслужване”  заедно  с  IT 

специалистите  на  Народното  събрание  са  отстранили  проблема  и 

вече такъв проблем нямаме. В момента заседанието се излъчва.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

Проект на хронограма.

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  на  всички  е 

раздадена  хронограмата  след  работното  заседание  вчера  и 

направените  уточнения  в  нея,  като  единственото,  което  не  е 

направено,  е  да  преномерираме  последователността  на  всички 

позиции.  Ако  някой  от  вас  е  забелязал,  че  нещо  от  вчерашното 

заседание не е нанесено, нека да каже.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  В  т.  9  е  изпуснато  „по  член”  –  „ЦИК 

създава Обществен съвет по член 55 от Изборния кодекс”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Основанието чл. 55 мина в графата 

„Основания” и няма нужда отново да пишем, че Общественият съвет 

е по чл. 55. Само като действие го описваме. По същия начин е и 

така  наречената  9а  точка,  която  е  по  чл.  56  –  създаването  на 

обучителното звено. Основанието е в графа „Основания”.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тогава може ли да отпадне „от ИК”, защото 

няма  никаква  логика?  И  второ,  в  т.  76  „съответното  място  в 

чужбина”  е  да  стане  „извън  страната”.  Много  внимателно 

съпоставих  вчерашното  решение  с  днешния  вариант  и  мисля,  че 

няма нищо друго.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, господин Гетов предложи 

като се аргументира сериозно в т.  29 това да бъде с дата 20 май, 

защото ако там поставим последния възможен срок, трудно ще стане 

веднага проверката. Нас това не ни затруднява.

12



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  т.  29  в  графата  „срок  до  дата” 

става  „20  май  2014  г.”  и  ще  премине  на  съответното  място  в 

хронограмата, няма да е вече т. 29. Нека датата да е 19 май, тъй като 

е не по-късно от 5 дни. В графата „Време,  часове” става „Не по-

късно от 5 дни преди изборния ден”. В графата „Срок и дата” става 

„19 май”.

Колеги, забелязали ли сте други неточности?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В т. 6 да стане „и ги обнародва”, а не 

„го обнародва”. И в т. 35 „може да избират или”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на хронограма, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. 

Приема се единодушно Решение  № 16-ЕП.

„ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  и  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.”

„ХРОНОГРАМА
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание  от 
ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката  насрочва 
изборите  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България 

Чл. 4, ал. 2 Указ № 54 от 
20.03.2014 г., 
ДВ, бр. 26 от 
21.03.2014 г.

2. Областните  управители  насрочват 
консултации  за  състав  на  РИК,  които  са 
публични.  Денят,  часът  и  мястото  на 
провеждането им се съобщават публично и 
се  публикуват  на  интернет  страницата  на 
областната  администрация  не  по-късно  от 
три дни преди провеждането им

Чл. 60, не по-късно 
ал. 1от58 дни 

преди 
изборния ден

27.03.2014 г.

3. МС  може  да  възложи  координацията  и 
изпълнението  на  дейностите  по 
организационно-техническата подготовка на 
изборите на определен министър

Чл. 18, ал. 4 7 дни от 
насрочване 
на изборите

28.03.2014 г.

4. ЦИК открива сайт на интернет страницата си 
за  предоставяне  на  информация  при 
машинно гласуване

Чл. 214, ал. 1 7 дни от 
насрочване 
на изборите

28.03.2014 г.

5. ЦИК  определя  условията  и  реда  за 
образуване  на  избирателни  секции  извън 
страната,  включително  условията,  реда  и 
организацията  за  гласуване  на  български 
граждани извън страната

Чл. 11, ал. 1 не по-късно 
от 57 дни 

преди 
изборния ден

28.03.2014 г.

6. ЦИК  определя  с  методика  размера  на 
възнагражденията  на  членовете  на 
избирателните комисии и на специалистите 
към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 
7

не по-късно 
от 57 дни 

преди 
изборния ден

28.03.2014 г.

7. ЦИК  изпраща  на  Министерството  на 
външните  работи  решенията  за  образуване 
на избирателните секции в чужбина и реда за 
гласуване  на  българските  граждани  извън 
страната

Чл. 11, ал. 1 не по-късно 
от 56 дни 

преди 
изборния ден

29.03.2014 г.

8. ЦИК  утвърждава  образците  на  изборните 
книжа и го обнародва в „Държавен вестник“
При  непълнота  или  грешка  в  изборните 
книжа, ЦИК извършва поправка не по-късно 
от 5 дни от установяването й

Чл. 6, ал. 1
Чл. 6, ал. 4
§  13,  т.  4  от 
ПЗР

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

9. МС  приема  план-сметка,  която 
предварително съгласува с ЦИК

Чл. 18, ал. 2 не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

10. ЦИК приема правилник за организацията на 
дейността  на  комисията,  структурата  и 
функциите  на  администрацията  и  го 
обнародва в „Държавен вестник“

§  13,  т.  1  от 
ПЗР
Чл. 48, ал. 3

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

11. ЦИК създава Обществен съвет Чл.  55  и  §  13, 
т. 2  от ПЗР

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание  от 
ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

12. ЦИК създава  Обучително  звено   и  приема 
правила за състава, начина на формиране и 
функционирането му 

Чл.  56  и  §  13, 
ал. 2 от ПЗР

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

13. ЦИК  определя  условията  и  реда  за 
машинното гласуване

§  13,  т.  3  от 
ПЗР

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

14. ЦИК съгласувано с МС определя условията 
и  реда  за  изработването,  доставката  и 
съхранението  на  изборните  книжа  и 
материали,  включително и  за  съхранението 
на  техническите  устройства  за  машинното 
гласуване

§  13,  т.  5  от 
ПЗР

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

15. Ръководителите  на  ДКП трябва  да  поискат 
съгласието  на  приемащата  държава,  ако 
такова  се  изисква  за  произвеждането  на 
изборите

Чл. 21, ал. 1 не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

16. Областният управител прави предложение за 
състава  на  РИК,  когато  е  постигнато 
съгласие

Чл. 60, ал. 8 не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

17. Когато не е постигнато съгласие за състава 
на  РИК  областният  управител  изпраща  на 
ЦИК документите съгласно Решение № 7-ЕП 
от 23 март 2014 г. на ЦИК.
Когато областният управител не е направил 
предложение за състава на РИК, той изпраща 
незабавно  документите  в  ЦИК  съгласно 
Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК.

Чл. 60, ал. 6
Чл. 60, ал. 9

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

18. ГД  „Изпълнение  на  наказанията”  в 
Министерството на правосъдието предоставя 
на  ГД  “ГРАО”  в  МРР  данни  за  лицата, 
изтърпяващи наказание лишаване от свобода 
за  автоматизираното  им  заличаване  от 
избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2 не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

19. ЦИК утвърждава образците на указателните 
табели  и  табла,  както  и  образците  на 
отличителните  знаци  на  застъпниците, 
наблюдателите и представителите на партии, 
коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 
44

не по-късно 
от 55 дни 

преди 
изборния ден

30.03.2014 г.

20. ЦИК  определя  формата  и  структурирания 
електронен вид на списъците, както и реда за 
проверка  на  списъците  за  участие  на 
независими  кандидати  и  възлага 
изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР

Чл. 57, ал. 1, т. 
35

не по-късно 
от 53 дни 

преди 
изборния ден

01.04.2014 г.
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21. ЦИК  определя  реда  за  проверка  на 
списъците  с  избиратели,  подкрепящи 
регистрацията  на  партиите  и  коалициите, 
както и реда за  проверка на кандидатските 
листи,  и  възлага  изпълнението  на  ГД 
„ГРАО“ в МРР

Чл. 57, ал. 1, т. 
36

не по-късно 
от 53 дни 

преди 
изборния ден

01.04.2014 г.

22. ЦИК определя условията,  реда и сроковете 
за възлагане на компютърната обработка на 
данните от гласуването

Чл. 57, ал. 1, т. 
33

не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

23. Кметът  на  общината  образува  със  заповед 
избирателните  секции  на  територията  на 
общината и утвърждава тяхната номерация, 
обхват и адрес

Чл. 8, ал. 2 не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

24. ЦИК  обявява  списък  на  местата  извън 
страната,  в  които  на  проведените  през 
последните  пет  години  избори  е  имало 
образувана поне една избирателна секция, в 
която  са  гласували  не  по-малко  от  100 
избиратели

Чл. 14, т. 3
Чл. 57, ал. 1, т. 
17

не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

25. ЦИК определя условията и реда за участие 
на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 
14

не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

26. ЦИК назначава РИК Чл. 59, ал. 2 не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

27. ЦИК  утвърждава  образеца  на  печата  на 
избирателните  комисии  и  начина  му  на 
защита

Чл. 57, ал. 1, т. 
8

не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

28. ЦИК определя структурата  и съдържанието 
на  единната  номерация  на  избирателните 
секции
ЦИК  формира  и  утвърждава  единните 
номера  на  избирателните  секции  извън 
страната 

Чл. 57, ал. 1, т. 
16
Чл. 57, ал. 1, т. 
18

Решение № 
10-ЕП от 

24.03.2014 г. 
на ЦИК

29. ЦИК  определя  реда  за  разглеждане  на 
жалбите  и  сигналите  от  избирателните 
комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 
27

не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.

30. Сметната  палата  утвърждава  образци  на 
декларации  по  глава  единадесета  на  ИК 
(финансиране,  свързано  с  предизборната 
кампания)  и  ги  обявява  на  интернет 
страницата си

Чл. 173 не по-късно 
от 50 дни 

преди 
изборния ден

04.04.2014 г.
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31. ЦИК  публикува  списък  с  номерата  и 
адресите  на  избирателните  секции  в 
районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 
20

не по-късно 
от 48 дни 

преди 
изборния ден

06.04.2014 г.

32. ЦИК  определя  условията  и  реда  за 
провеждане на предизборната кампания

Чл. 57, ал. 1, т. 
22

не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

33. ЦИК  определя  подлежащите  на  вписване 
обстоятелства и реда за водене и поддържане 
на  публичните  регистри  от  избирателните 
комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 
46

не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

34. ЦИК определя единната номерация и начина 
на  защита на удостоверенията за  гласуване 
на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 
37

Решение № 
11-ЕП от 

24.03.2014 г. 
на ЦИК

35. ЦИК  определя  реда  за  предоставяне  и 
разходване  на  средствата  за  медийните 
пакети,  съгласувано  с  министъра  на 
финансите

Чл. 178, ал. 5 не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

36. ЦИК предоставя информация, организира и 
провежда  чрез  средствата  за  масово 
осведомяване  разяснителна  кампания 
относно  правата  и  задълженията  на 
гражданите  в  подготовката  и 
произвеждането на изборите, включително и 
относно машинното гласуване.

Чл. 57, ал. 1, т. 
32

не по-късно 
от 15 дни 

преди 
изтичане на 
съответния 

срок

37. ЦИК организира и провежда чрез средствата 
за  масово  осведомяване  или  по  друг 
подходящ  начин  разяснителна  кампания 
относно условията, при които гражданите на 
друга  държава-членка  на  ЕС,  може  да 
избират или да бъдат избирани за членове на 
ЕП от Република България.

Чл. 354, т. 5 не по-късно 
от 15 дни 

преди 
изтичане на 
съответния 

срок

38. Кметът  на  съответната  община  определя 
местата  за  обявяване  на  избирателните 
списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3 не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

39. ЦИК  регистрира  партиите  за  участие  в 
изборите

Чл. 133, ал. 1
Чл. 134, ал. 1

не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

40. ЦИК  регистрира  коалициите  от  партии  за 
участие в изборите

Чл. 140, ал. 1
Чл. 141, ал. 1

не по-късно 
от 45 дни 

преди 
изборния ден

09.04.2014 г.

41. ЦИК  изпраща  на  РИК  списък  на 
регистрираните партии и коалиции

Чл. 138
Чл. 146

- 44 дни 10.04.2014 г.
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42. ГД  „ГРАО“  в  МРР  извършва  проверка  на 
списъците,  представени  от  партиите  и 
коалициите от партии

Чл. 135, ал. 2
Чл. 142, ал. 2

не по-късно 
от 42 дни 

преди 
изборния ден

12.04.2014 г.

43. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, 
който отговаря на условията и желае да бъде 
вписан  в  избирателен  списък,  представя 
декларация  по  образец  в  общинската 
администрация по адреса на пребиваване  в 
Република България.

Чл. 359, ал. 1 не по-късно 
от 40 дни 

преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

44. ЦИК регистрира инициативните комитети Чл. 153, ал. 1 не по-късно 
от 40 дни 

преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

45. ЦИК предоставя на Сметната палата данните 
за  банковата  сметка  на  партиите  и 
коалициите, предназначена за обслужване на 
предизборната  им  кампания  и  имената  и 
длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК

Чл. 163, ал. 1 5-дневен 
срок от 

регистрация
та, но не по-

късно от 
40 дни преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

46. Общинските  администрации  обявяват 
предварителните избирателни списъци част І 
и ги публикуват на интернет страницата на 
общината.

Чл. 41, ал. 1
Чл. 42, ал. 2

не по-късно 
от40 дни 

преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

47. Печатните  медии  и  онлайн  новинарските 
услуги  предоставят едни и същи условия и 
цени  на  всички  партии,  коалиции  и 
инициативни  комитети,  регистрирали 
кандидати,  които  се  обявяват  на  интернет 
страницата  им и  се  изпращат незабавно на 
Сметната палата и ЦИК 

Чл. 187 не по-късно 
от 40 дни 

преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

48. Електронните медии (с изключение на БНТ и 
БНР)  и  техните  регионални  центрове 
обявяват  на  интернет  страницата  си 
условията, реда за предоставяне на време за 
отразяване  на  предизборната  кампания, 
както и тарифите си

Чл. 198, ал. 4 не по-късно 
от 40 дни 

преди 
изборния ден

14.04.2014 г.

49. ЦИК предоставя на Сметната палата данните 
за  банковата  сметка  на  инициативните 
комитети,  предназначена  за  обслужване  на 
предизборната  им  кампания  и  имената  и 
длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК

Чл. 163, ал. 1 5-дневен 
срок от 

регистрация
та, но не по-

късно от 
35 дни преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

50. ЦИК  регистрира  партия  за  участие  в 
изборите,  при  условие  че  съдът  е  отменил 
обжалвано решение за отказ за регистрация 
на партията

Чл. 134, ал. 3 не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.
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51. ЦИК  регистрира  коалиция  от  партии  за 
участие в изборите, при условие, че съдът е 
отменил  обжалвано  решение  за  отказ  за 
регистрация на коалицията

Чл. 141, ал. 3 не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

52. ЦИК  извършва  промени  в  състава  на 
регистрирана  коалиция,  както  и  при 
включване  на  нови  партии  в  състава  на 
коалицията

Чл. 144, ал. 1
Чл. 144, ал. 2

не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

53. РИК  формира  единните  номера  на 
избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8 не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

54. Данните за автоматизираното отпечатване на 
избирателните списъци – част ІІ, се предават 
от кмета на общината на ГД „ГРАО“

Чл. 26, ал. 2 не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

55. При  кмета  на  общината  се  провеждат 
консултации за съставите на СИК

Чл. 91, ал. 3 не по-късно 
от 35 дни 

преди 
изборния ден

19.04.2014 г.

56. Партия  може  да  поиска  да  бъде  заличена 
регистрацията й за участие в изборите. 

Чл. 137, ал. 1 не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.

57. ЦИК  заличава  от  наименованието  на 
коалицията  партиите,  които  са  напуснали 
състава й.
ЦИК  отбелязва  в  регистъра  промените, 
настъпили в състава на коалиция

Чл. 144, ал. 6

Чл. 144, ал. 5

не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.

58. Коалиция може да поиска да бъде заличена 
регистрацията й за участие в изборите. 

Чл. 145, ал. 1 не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.

59. Инициативен  комитет  може  да  поиска  да 
бъде заличена регистрацията му за участие в 
изборите.

Чл. 155, ал. 1 не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.

60. ЦИК регистрира кандидатските листи Чл. 365, ал. 2 не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.

61. В  ЦИК  се  предава  списъкът,  заедно  с 
документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от 
ИК (за регистрация на независим кандидат)

Чл. 367, ал. 4 не по-късно 
от 32 дни 

преди 
изборния ден

22.04.2014 г.
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62. ЦИК  изпраща  извлечение  от  регистъра  на 
кандидатските  листи  с  регистрираните 
кандидати  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България, които са 
граждани на друга държава - членка на ЕС, 
но  не  са  български  граждани,  на 
компетентните  органи  на  съответните 
държави - членки на ЕС

Чл. 365, ал. 4 - 31 дни 23.04.2014 г.

63. ЦИК  изпраща  на  РИК  информация  за 
заличените партии, за извършените промени 
в състава и наименованието на коалициите, 
както и информация за заличените коалиции

Чл. 138
Чл. 146

- 31 дни 23.04.2014 г.

64. ЦИК  определя  чрез  жребий  поредните 
номера  в  бюлетината  на  партиите  и 
коалициите  от  партии  и  независимите 
кандидати и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 
21
Чл. 372, ал. 1

не по-късно 
от 31 дни 

преди 
изборния ден

23.04.2014 г.

65. ЦИК одобрява споразумението между БНТ, 
БНР  и  партиите,  коалициите  и 
инициативните комитети за формите, темите 
на  предизборната  кампания,  форматите  и 
екипите.  Споразумението  се  изпраща 
незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4 не по-късно 
от 31 дни 

преди 
изборния ден

23.04.2014 г.

66. ЦИК  чрез  жребий  определя  реда  за 
представяне  на  кандидатите,  регистрирани 
от  партии,  коалиции  и  инициативни 
комитети,  в  различните  форми  на 
предизборната кампания

Чл. 192 не по-късно 
от 31 дни 

преди 
изборния ден

23.04.2014 г.

67. При отказ за регистрация или при обявяване 
на  недействителност  на  регистрацията  на 
кандидат партията или коалицията, която го 
е  предложила,  може  да  предложи  за 
регистриране друг кандидат

Чл. 368, ал. 4 не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

68. Когато някой от кандидатите в регистрирана 
кандидатска  листа  на  партия  или коалиция 
се откаже, партията или коалицията може да 
предложи  друг  кандидат.  Новият  кандидат 
по предложение на партията или коалицията 
заема освободеното или последното място в 
кандидатската листа, като във втория случай 
останалите  кандидати  се  преподреждат  с 
едно място напред

Чл. 368, ал. 5 не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

69. Общинските администрации изпращат копие 
от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, 
която  уведомява  компетентните  органи  на 
съответните държави членки за включените 
в избирателните списъци техни граждани

Чл. 362, ал. 1 не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

70. ЦИК  утвърждава  техническия  образец  и 
защитата на бюлетината.
ЦИК  утвърждава  образец  на  кочан  с 
хартиените бюлетини

Чл. 57, ал. 1, т. 
19

не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.
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71. Средствата  за  организационно-техническата 
подготовка  на  изборите  се  предоставят  на 
общинските,  съответно  областните 
администрации

Чл. 18, ал. 3 не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

72. Кметът  на  общината  представя  в  РИК 
предложение  за  състава  на  СИК,  когато  е 
постигнато съгласие

Чл. 91, ал.  8 и 
9

не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

73. Кметът  на  общината  представя  в  РИК 
предложение за състава на СИК, когато не е 
постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 7 не по-късно 
от 30 дни 

преди 
изборния ден

24.04.2014 г.

74. Откриване на предизборната кампания Чл. 175 - 30 дни От 25.04.2014 г.
75. Електронните медии (с изключение на БНТ и 

БНР) и техните техните регионални центрове 
изпращат  на  Сметната  палата,  на  ЦИК  (за 
електронна медия с национален обхват) и на 
РИК  (за  електронна  медия  с  регионален  и 
местен  обхват)  условията,  реда  за 
предоставяне  на  време  за  отразяване  на 
предизборната  кампания,  както  и  тарифите 
си

Чл. 198, ал. 5 не по-късно 
от откриване 

на 
предизборнат
а кампания

25.04.2014 г.

76. ГД  „ГРАО“  в  МРР  извършва  проверка  на 
подписката на независимия кандидат

Чл. 369, ал. 2 не по-късно 
от 27 дни 

преди 
изборния ден

27.04.2014 г.

77. Организациите  на  българските  граждани  в 
съответното място извън страната могат да 
правят  предложение  до  ръководителите  на 
ДКП за местоположението на избирателните 
секции извън страната

Чл. 13, ал. 3 не по-късно 
от 25 дни 

преди 
изборния ден

29.04.2014 г.

78. Български  гражданин,  който  има  право  да 
избира  и  желае  да  гласува  извън  страната, 
заявява  това  чрез  писмено  заявление  по 
образец или чрез електронно заявление през 
интернет страницата на ЦИК.

Чл. 16, ал. 1 не по-късно 
от 25 дни 

преди 
изборния ден

29.04.2014 г.

79. Общинските администрации обявяват част ІІ 
на избирателните списъци

Чл. 41, ал. 2 не по-късно 
от 25 дни 

преди 
изборния ден

29.04.2014 г.

80. РИК назначава СИК Чл. 89, ал. 1 не по-късно 
от 25 дни 

преди 
изборния ден

29.04.2014 г.

81. Партиите,  коалициите  и  инициативните 
комитети  изпращат  на  Сметната  палата 
информацията  по  чл.  171,  ал.  2  от  ИК  на 
хартиен и електронен носител за включване 
в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК

Чл. 171, ал. 3 - 25 дни 29.04.2014 г.
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82. Когато  РИК не  е  назначила  СИК,  изпраща 
незабавно документацията в ЦИК

Чл.  91,  ал.  13 
във  връзка  с 
чл. 89

не по-късно 
от 24 дни 

преди 
изборния ден

30.04.2014 г.

83. ЦИК  изпраща  незабавно  на  компетентните 
органи на държавите - членки на ЕС, списък 
на  гражданите  на  тези  държави,  които  са 
вписани  в  част  ІІ  на  избирателния  списък, 
както и извлечение от регистъра по чл. 365, 
ал.  3  от  ИК  за  гражданите,  които  са 
регистрирани като кандидати

Чл. 354, т. 1 не по-късно 
от 24 дни 

преди 
изборния ден

30.04.2014 г.

84. Ръководителите  на  ДКП  изпращат 
мотивирано предложение на ЦИК за местата, 
в които следва да бъдат образувани секции 
за гласуване извън страната.

Чл. 14,, т. 4 във 
връзка с т. 1, 2, 
3

не по-късно 
от 22 дни 

преди 
изборния ден

02.05.2014 г.

85. ЦИК  извършва  проверка  на  данните  на 
избирателите  от  заявленията  за  образуване 
на избирателни секции извън страната

Чл. 17, ал. 3 не по-късно 
от 22 дни 

преди 
изборния ден

02.05.2014 г.

86. ЦИК  проверява  дали  лицата,  подали 
заявления  за  гласуване  извън  страната 
отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 4 не по-късно 
от 22 дни 

преди 
изборния ден

02.05.2014 г.

87. ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 
16, ал. 2 от ИК за само за лицата, които имат 
право да гласуват, и само за местата, в които 
се образуват избирателни секции 

Чл. 17, ал. 5 не по-късно 
от 21 дни 

преди 
изборния ден

03.05.2014 г.

88. ЦИК определя местата в държавите, в които 
ще  се  образуват  секции  извън  страната  и 
броя  на  избирателните  секции  във  всяко 
място

Чл. 12 не по-късно 
от 21 дни 

преди 
изборния ден

03.05.2014 г.

89. МВнР  обобщава  данните  по  държави  и  ги 
изпраща  незабавно  на  ръководителите  на 
ДКП, за да образуват избирателните секции 
и да впишат лицата в избирателните списъци 
за гласуване извън страната

Чл. 17, ал. 6 не по-късно 
от 20 дни 

преди 
изборния ден

04.05.2014 г.

90. Избиратели с трайни увреждания,  които не 
им позволяват да упражнят избирателното си 
право в изборното помещение, но желаят да 
гласуват  с  подвижна  избирателна  кутия, 
заявяват желанието си в писмена форма чрез 
заявление  по  образец  или  чрез  електронно 
заявление  през  интернет  страницата  на 
общините  по  постоянния  им  адрес  или 
настоящия  им  адрес  в  случаите,  когато 
своевременно е направено искане по чл. 36 
от ИК

Чл. 37, ал. 1 не по-късно 
от 20 дни 

преди 
изборния ден

04.05.2014 г.
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91. ЦИК  определя  условията  и  реда  за 
извършване на социологически проучвания в 
изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 
25

не по-късно 
от 20 дни 

преди 
изборния ден

04.05.2014 г.

92. ЦИК  съобщава  публично  и  публикува  на 
интернет страницата си деня, часа и мястото 
на  провеждане  на  консултациите  за 
съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 1 не по-късно 
от 19 дни 

преди 
изборния ден

05.05.2014 г.

93. Избирателните  секции  извън  страната  се 
образуват със заповед на ръководителите на 
ДКП

Чл. 13, ал. 5 не по-късно 
от 18 дни 

преди 
изборния ден

06.05.2014 г.

94. МВнР  изпраща  на  ГД  „ГРАО“  в  МРР 
обобщените  данни  от  всички  държави  с 
имената, ЕГН и постоянния адрес в България 
на  лицата,  вписани в  списъците  на  лицата, 
заявили че ще гласуват извън страната, за да 
бъдат заличени от избирателните списъци за 
гласуване в Република България

Чл. 31, ал. 2 не по-късно 
от 18 дни 

преди 
изборния ден

06.05.2014 г.

95. Списъците  за  лицата,  заявили  желание  за 
гласуване  извън  страната  се  публикуват  от 
министъра  на  външните  работи  и  от 
ръководителите  на  ДКП  на  интернет 
страницата на МВнР и на ДКП 

Чл. 32 не по-късно 
от 18 дни 

преди 
изборния ден

06.05.2014 г.

96. При  кмета  на  общината  се  провеждат 
консултации за състава на подвижните СИК

Чл. 90, ал.2 
Чл. 91

не по-късно 
от 18 дни 

преди 
изборния ден

06.05.2014 г.

97. В  ЦИК  се  провеждат  консултации  за 
съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3 не по-късно 
от 16 дни 

преди 
изборния ден

08.05.2014 г.

98. Министърът  на  външните  работи  или 
упълномощен  от  него  заместник-министър 
прави  предложение  за  членове  в  съставите 
на СИК извън страната

Чл. 103, ал. 3 не по-късно 
от 16 дни 

преди 
изборния ден

08.05.2014 г.

99. ГД  „Изпълнение  на  наказанията“  в 
Министерството на правосъдието предоставя 
на  ГД  “ГРАО”  в  МРР  данни  за  лицата, 
изтърпяващи наказание лишаване от свобода 
за  автоматизираното  им  заличаване  от 
избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2 - 15 дни 09.05.2014 г.

100. Кметът на общината прави предложения до 
РИК за съставите на подвижните СИК

Чл.  90,  ал.  2, 
изр. второ

не по-късно 
от 15 дни 

преди 
изборния ден

09.05.2014 г.

101. Общинските  администрации  издават 
удостоверения  за  гласуване  на друго  място 
само  на  кандидатите,  членовете  на  ЦИК, 
членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1-3 не по-късно 
от 14 дни 

преди 
изборния ден

10.05.2014 г.
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102. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес 
са  в  различни  населени  места,  може  да 
поиска  да  бъде  вписан  в  избирателния 
списък по настоящ адрес
След вписване на избирател в избирателния 
списък по настоящ адрес не може да му се 
издава удостоверение за гласуване на друго 
място 

Чл. 36, ал. 1
Чл. 36, ал. 4

не по-късно 
от 14 дни 

преди 
изборния ден

10.05.2014 г.

103. Общинските администрации предават на ГД 
„ГРАО“  в  МРР  информация  за  издадените 
удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 34, ал. 5 не по-късно 
от 12 дни 

преди 
изборния ден

12.05.2014 г.

104. Общинските  администрации  по  настоящ 
адрес  предават  на  ГД  „ГРАО“  в  МРР 
информация  за  подадените  искания  за 
гласуване по настоящ адрес 

Чл. 36, ал. 3 не по-късно 
от 12 дни 

преди 
изборния ден

12.05.2014 г.

105. ЦИК назначава СИК извън страната Чл. 101 не по-късно 
от 12 дни 

преди 
изборния ден

12.05.2014 г.

106. Общинските  администрации  и  кметствата 
представят  на  РИК  копие  от  регистъра  за 
издадените  удостоверения  за  гласуване  на 
друго място

Чл. 35, ал. 3 не по-късно 
от 10 дни 

преди 
изборния ден

14.05.2014 г.

107. На  интернет  страницата  на  съответната 
община се публикува списък на заличените 
лица 

Чл. 39, ал. 1 не по-късно 
от 10 дни 

преди 
изборния ден

14.05.2014 г.

108. РИК  назначава  подвижните  СИК  при 
гласуване с подвижни избирателни кутии

Чл. 89, ал. 2 не по-късно 
от 10 дни 

преди 
изборния ден

14.05.2014 г.

109. Когато някой от кандидатите в регистрирана 
кандидатска  листа  на  партия  или коалиция 
почине или изпадне в трайна невъзможност 
да  участва  в  изборите,  партията  или 
коалицията може да предложи друг кандидат 

Чл. 368, ал. 5 не по-късно 
от 7 дни 
преди 

изборния ден

17.05.2014 г.

110. РИК  оповестява  по  подходящ  начин  чрез 
средствата за масово осведомяване мерките, 
позволяващи  на  избирателите  с  увредено 
зрение или със затруднения в придвижването 
да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1 не по-късно 
от 7 дни 
преди 

изборния ден

17.05.2014 г.

111. Срокът  за  подаване  на  заявления  за 
отстраняване  на  непълноти  и  грешки  в 
избирателния списък

Чл. 43, ал. 2 не по-късно 
от 7 дни 
преди 

изборния ден

17.05.2014 г.
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112. Партиите и коалициите, както и министърът 
на  външните  работи  или  оправомощен  от 
него  заместник-министър  може  да  правят 
предложения за смяна на предложен от тях 
член на СИК извън страната

Чл. 105 не по-късно 
от 7 дни 
преди 

изборния ден

17.05.2014 г.

113. ЦИК регистрира социологическите агенции, 
които  ще  извършват  социологически 
проучвания в изборния ден

Чл. 202, ал. 2 не по-късно 
от 7 дни 
преди 

изборния ден

17.05.2014 г.

114. ЦИК определя реда за проверка за гласуване 
в  нарушение  на  правилата  на  ИК, 
включително за проверката на решенията по 
чл. 39 от ИК (списък на заличените лица) и 
удостоверенията по чл. 40 от ИК (за наличие 
или  липса  на  основание  за  вписване  в 
списъка  на  заличените  лица)  и  възлага 
извършването й на ГД „ГРАО“ в МРР

Чл. 57, ал. 1, т. 
30

не по-късно 
от 5 дни 
преди 

изборния ден

19.05.2014 г.

115. Избиратели с трайни увреждания,  които не 
им позволяват да упражнят избирателното си 
право в  изборното помещение  и  желаят  да 
гласуват с подвижна избирателна кутия,  но 
не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 
1  от  ИК,  може  да  гласуват  с  подвижна 
избирателна  кутия,  ако  заявят  това  и  при 
условие  че  на  територията  на  населеното 
място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2 не по-късно 
от 5 дни 
преди 

изборния ден

19.05.2014 г.

116. Когато партия или коалиция не е направила 
предложения  за  състав  на  СИК  извън 
страната, ЦИК назначава членове на СИК по 
предложение  на  ръководителите  на 
съответните  ДКП  или  на  министъра  на 
външните  работи  или  от  упълномощен  от 
него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1 не по-късно 
от 5 дни 
преди 

изборния ден

19.05.2014 г.

117. ЦИК извършва промени в съставите на СИК 
извън страната

Чл.  105,  изр. 
последно

не по-късно 
от 5 дни 
преди 

изборния ден

19.05.2014 г.

118. Образуват  се  избирателните  секции  в 
лечебни заведения,  домове  за  стари хора  и 
други  специализирани  институции  за 
предоставяне  на  социални  услуги  и  в 
намиращите  се  извън  страната  плавателни 
съдове под българско знаме 

Чл. 9, ал. 8 - 48 часа 
преди 

изборния ден

22.05.2014 г.

119. Ръководителят  на  заведението,  дома  или 
друга специализирана институция уведомява 
общинската  администрация  за  вписаните  в 
списъка  лица,  за  да  бъдат  заличени  от 
избирателните  списъци  по  постоянния  им 
адрес

Чл. 28, ал. 2 не по-късно 
от 48 часа 

преди 
изборния ден

22.05.2014 г.
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120. Ръководителите  на  местата  за  изтърпяване 
на  наказанието  лишаване  от  свобода  и  за 
задържане  уведомяват  общинската 
администрация за вписаните в списъка лица, 
за  да  бъдат  заличени  от  избирателните 
списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3 не по-късно 
от 48 часа 

преди 
изборния ден

22.05.2014 г.

121. Капитанът  на  плавателния  съд  уведомява 
общинската администрация за включените в 
в  списъка  лица,  за  да  бъдат  заличени  от 
избирателните  списъци  по  постоянния  им 
адрес

Чл. 30, ал. 2 не по-късно 
от 48 часа 

преди 
изборния ден

22.05.2014 г.

122. РИК  регистрира  до  изборния  ден 
застъпниците на  кандидатските  листи и им 
издава удостоверения.
РИК  води  публичен  регистър  на 
застъпниците  по  кандидатски  листи,  който 
публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 
15
Чл. 72, ал. 1, т. 
16
Чл. 118
Чл. 122

до изборния 
ден

24.05.2014 г.

123. Всяка  партия,  коалиция  или  инициативен 
комитет  предава  на  РИК  списък  с  лицата, 
които  ще  са  представители  на  партията, 
коалицията или инициативния комитет

Чл. 124, ал. 4 до изборния 
ден

24.05.2014 г.

124. ЦИК регистрира  наблюдатели  и  публикува 
на  интернет  страницата  си  регистър  на 
наблюдателите

Чл. 112, ал. 1
Чл. 113

до изборния 
ден

24.05.2014 г.

125. Край на предизборната агитация - 24 часа 
преди 

изборния ден

24,00 ч. на 
23.05.2014 г.

126. Забрана  за  огласяване  под  каквато  и  да  е 
форма  на  резултати  от  допитвания  до 
общественото мнение 

Чл. 205, ал. 5 - 24 часа 
преди 

изборния ден

от 24,00 ч. на 
23.05.2014 г. до 
обявяване края 

на изборния 
ден

127. ИЗБОРЕН ДЕН 25.05.2014 г.
128. Оповестяване  на  резултати  от 

социологически проучвания
Чл. 204, ал. 3 След 19,00 ч.

на 25.05.2014 
г.

25.05.2014 г.

129. ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите 
избиратели и преди 20,00 ч. на 25 май 2014 г.

Чл. 57, ал. 1, т. 
38

25.05.2014 г.

130. ЦИК  обявява  края  на  изборния  ден  след 
приключване на гласуването на територията 
на страната не по-късно от 20,00 часа на 25 
май 2014 г.

Чл.  57,  ал.  1, 
т.39

25.05.2014 г.

131. СИК преброява  гласовете  за  кандидатските 
листи,  преброява  предпочитанията 
(преференциите)  за  кандидатите,  изготвя 
протокол  за  резултата  от  гласуването  и  го 
предава на РИК

Чл.  100,  ал.  1, 
т. 4

До 24 часа 
след 

приключван
е на 

гласуването

26.05.2014 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание  от 
ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

132. СИК обявява  на  общодостъпно  място пред 
избирателната  секция  резултатите  от 
гласуването  чрез  поставяне  на  копието  от 
подписания  протокол  и  предоставя  срещу 
подпис  на  членовете  на СИК,  кандидатите, 
застъпниците, представителите на партиите, 
коалициите  и  инициативните  комитети  и 
наблюдателите  копие  от  подписания 
протокол  с  резултатите  от  гласуването, 
подпечатано на всяка страница с печата на 
комисията  и  подписано  от  председателя, 
заместник-председателя и секретаря

Чл.  100,  ал.  1, 
т. 7 и 8

Веднага след 
изготвяне на 

протокола

26.05.2014 г.

133. СИК предава останалите книжа и материали 
на общинската администрация

Чл.  100,  ал.  1, 
т. 5

До 24 часа 
след 

приключван
е на 

гласуването
134. СИК извън страната преброява гласовете за 

кандидатските  листи,  както  и 
предпочитанията  (преференциите)  за 
кандидатите и изготвя протокол

Чл.  108,  ал.  1, 
т. 4

не по-късно 
от 24,00 ч. 

местно време

135. СИК  извън  страната  не  по-късно  от  24,00 
часа местно време на изборния ден изпраща 
на ЦИК сканиран екземпляр от подписания 
протокол  на  СИК  по  чл.  282  от  ИК  и  от 
списъка за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 
5

136. СИК  извън  страната  обявява  на 
общодостъпно  място  пред  избирателната 
секция  резултатите  от  гласуването  чрез 
поставяне  на  копието  от  подписания 
протокол  и  предоставя  срещу  подпис  на 
членовете  на  СИК,  кандидатите, 
застъпниците, представителите на партиите, 
коалициите  и  инициативните  комитети  и 
наблюдателите  копие  от  подписания 
протокол  с  резултатите  от  гласуването, 
подпечатано на всяка страница с печата на 
комисията  и  подписано  от  председателя, 
заместник-председателя и секретаря

Чл.  108,  ал.  1, 
т. 8 и 9

137. РИК  установява  и  обявява  резултатите  от 
гласуването в района и съставя протокол

Чл. 72, ал. 1, т. 
22

До 48 часа 
след 

приключван
е на 

гласуването

27.05.2014 г.

138. РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с 
данните  от  гласуването  и  го  публикува  на 
интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 
23

До 48 часа 
след 

приключван
е на 

гласуването

27.05.2014 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание  от 
ИК
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(дни/часове) 
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изборния ден
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139. РИК предоставя срещу подпис на членовете 
на  комисията,  кандидатите,  застъпниците, 
представителите на партиите,  коалициите и 
инициативните  комитети  и  наблюдателите 
копие от подписания протокол с резултатите 
от  гласуването  в  района,  подпечатано  на 
всяка  страница  с  печата  на  комисията  и 
подписано  от  председателя,  заместник-
председателя и секретаря

Чл. 72, ал. 1, т. 
25

До 48 часа 
след 

приключван
е на 

гласуването

27.05.2014 г.

140. РИК  сканира  протоколите  на  СИК  и  ги 
изпраща в ЦИК

Чл. 72, ал. 1, т. 
28

не по-късно 
от 48 часа 

след 
приключван

е на 
гласуването

27.05.2014 г.

141. РИК  създава  база  данни  чрез  компютърна 
обработка на протоколите на СИК в района и 
от протокол-грамите от плавателните съдове 
под български флаг

Чл. 384

142. РИК  предава  на  ЦИК  екземпляра  от 
протокола  на  РИК,  екземплярите  от 
протоколите  на  СИК,  разписките  от 
компютърната  обработка,  два  броя 
технически  носители  с  числовите  данни, 
както и записващите технически устройства 
от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 
26

143. ЦИК публикува  на  интернет  страницата си 
междинни  резултати  от  обработката  на 
протоколите на СИК в РИК по избирателни 
секции

Чл. 57, ал. 1 т. 
40

144. ЦИК  обявява  получените  гласове  и 
разпределението  на  мандатите  между 
партиите и коалициите

Чл. 387, ал. 1 Не по-късно 
от 3 дни след
изборния ден

28.05.2014 г.

145. ЦИК обявява имената на избраните членове 
на  Европейския  парламент  от  Република 
България

Чл. 387, ал. 2 Не по-късно 
от 5 дни след
изборния ден

30.05.2014 г.

146. РИК предава  на  областната  администрация 
останалите  книжа  и  материали,  с 
изключение на предназначените за ЦИК

Чл. 72, ал. 1, т. 
27

+ 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

147. ЦИК  с  решение  възстановява  депозита  на 
партиите,  коалициите  и  инициативните 
комитети  

Чл. 130 + 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

148. Партиите,  коалициите  и  инициативните 
комитети  премахват  поставените  от  тях 
агитационни материали

Чл. 186, ал. 3 7 дни след 
изборния 

ден
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ИК
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149. ЦИК публикува  на  интернет  страницата си 
резултатите от гласуването, включително от 
машинното  гласуване,  по  избирателни 
секции  и  при  поискване  предоставя  на 
технически  носител  тези  резултати  на 
партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 
41

150. СИК  извън  страната  предава  чрез  ДКП 
изборните  книжа  и  материали,  както  и 
протокола на СИК извън страната по първата 
дипломатическа  поща  до  МВнР.  МВнР  ги 
предава  на  ЦИК  в  7-дневен  срок  от 
получаването

Чл.  108,  ал.  1, 
т. 6

151. Кандидатите  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България, партиите, 
коалициите  и  лицата,  които  представлява 
инициативните  комитети,  регистрирали 
кандидати  в  изборите,  може  да  оспорят 
законността  на  избора  на  член  на  ЕП  от 
Република  България пред орган по чл.  150, 
ал. 1 от Конституцията

Чл. 394, ал. 1 + 7 дни от 
обявяване 

на 
резултатите

152. Органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията 
може  да  сезира  Конституционния  съд  с 
мотивирано  искане  да  се  произнесе  по 
законността  на  избора  на  член  на 
Европейския  парламент  от  Република 
България

Чл. 394, ал. 2 + 15 дни от 
обявяване 

на 
резултатите

153. Представляващият партията, коалицията или 
иинициативния  комитет  представят  пред 
Сметната  палата  на  хартиен  и  електронен 
носител  отчет  за  приходите,  разходите  и 
поетите задължения за плащане във връзка с 
предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1 + 30 дни след 
изборния 

ден

24.06.2014 г.

154. Доставчиците  на  медийни  услуги, 
социологическите  и  рекламните  агенции, 
както  и  агенциите  за  осъществяване  на 
връзки  с  обществеността  представят  в 
Сметната  палата  на  хартиен  и  електронен 
носител  информация  за  предоставените 
услуги  на  партиите,  коалициите  и 
инициативните комитети 

Чл. 172, ал. 2 + 30 дни след 
изборния 

ден

24.06.2014 г.

155. ЦИК  публикува  резултатите  от  изборите, 
включително  от  машинното  гласуване,  по 
избирателни секции в бюлетин, съдържащ и 
технически носител

Чл. 57, ал. 1, т. 
42

не по-късно 
от 40 дни 

след 
изборния 

ден

04.07.2014 г.

156. ЦИК  извършва  анализ  на  проведените 
избори  и  внася  в  Народното  събрание 
доклад, който може да съдържа предложения 
за  усъвършенстване  на  изборното 
законодателство

Чл. 57, ал. 1, т. 
47
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Продължаваме с точка трета, която е свързана с предходната 

точка:

Приемане на извършеното по граждански договор.

Докладчик  е  госпожа  Солакова.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Колеги,  с  оглед  и  на  приетата 

хронограма  предлагам  да  приемем  работата  по  изпълнение  на 

граждански  договор  №  1  от  26  март  2014  г.  и  да  възложим  на 

главния секретар изпълнението на това протоколно решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Гласуваме протоколното 

решение. Който е съгласен да приемем извършеното по граждански 

договор, моля да гласува.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. 

Решението се приема единодушно.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  аз  бих 

предложила  да  включим  в  дневния  ред  едно  решение  относно 

утвърждаване  образците  на  указателните  табели  и  табла  на 

районните  и  секционни  избирателни  комисии  и  образците  на 

отличителни знаци. Срокът е определен в чл. 57, т. 44 и е също 55 

дни, не по-късно от 55 дни. Решението е качено на днешна дата в 

компютрите ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Предлагам да го включим в дневния ред. Който е съгласен, 

моля да гласува.
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Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. Извън залата е: Севинч Солакова. 

Приема се единодушно.

Колеги, моля ви сега да преминем към друго решение, то е 

включено  в  дневния  ред,  поради  причината,  която  изразих  в 

началото на заседанието.  Не всички имаме достъп до вътрешната, 

деловодната  мрежа  и  до  интернет  поради  технически  проблем. 

Затова молбата е сега да се разпечата, за да го имаме пред нас на 

хартиен носител и след това да го погледнем.

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  да  докладвате  по 

допълнително включената точка за изплащане на възнаграждение.

Изплащане на възнаграждение на избирателна комисия.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  ви  така  да  запълним 

времето, в което чакаме да бъде отпечатано другото решение.

Уважаеми колеги, с входящ номер МИ-15-318 от март 2014 г. 

е постъпило искане от общинска избирателна комисия Кърджали за 

заплащане  на  възнаграждения  за  проведени  две  заседания  и  две 

дежурства. Това тяхно искане аз съм докладвала в заседание на 20 

март,  но  съм  изпуснала  да  докладвам  едното  от  дежурствата,  а 

именно дежурството,  проведено  на  9  март  с  оглед  подготовка  на 

следващо заседание  на  общинската  избирателна  комисия,  което  е 

проведено  само  от  председателя  на  комисия.  Основанието  за 

заплащане  на  това  дежурство  е  наше  Решение  1486-МИ  от 

10.11.2011 г., което с Решение 2939-МИ от 20.03.2014 г., съжалявам, 

обаче  не  сме  отбелязали,  ние  приехме  решение,  не  помня  нашия 

номер, с което също приехме, че действат решенията на предишната 

Централна  избирателна  комисия  по  отношение  на  общинските 
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избирателни комисии,  когато  не й  противоречат,  поради което на 

основание Решение 1486-МИ и Решение 2939-МИ предлагам да се 

изплати  едно  дежурство  на  председателя  на  ОИК  Кърджали  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.  Колеги,  откривам  дискусията.  Мнения,  предложения, 

неясни въпроси? Няма.

Който  подкрепя  така  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

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

няма. 

Приема се единодушно.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Проект на решение относно учредяване на Обществения 

съвет  към  ЦИК  от  представители  на  българските 

неправителствени  организации,  които  са  участвали  като 

наблюдатели в избори.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Чета проекта за решение:

„На  основание  чл.  55,  ал.1  и  във  връзка  с  §  13,  т.2  от 

Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I.  Създава  Обществен  съвет  към  ЦИК,  който  подпомага 

дейността на Комисията.

IІ. Условия за членство в Обществения съвет. 

1. В Обществения съвет могат да членуват представители на 

всички  неправителствени  организации,  които  отговарят  на 
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условието на чл. 55, ал. 1 от Изборния кодекс – да са участвали като 

наблюдатели в избори.

2. При първоначалното конституиране на Обществения съвет 

се включват неправителствени организации, които до 28 март 2014 г. 

включително са подали писмено или по електронен път заявка за 

участие.”

Искам  да  кажа,  че  до  момента  6  неправителствени 

организации са подали такава заявка.

„3.  Заявката  за  участие  следва  да  съдържа  информацията, 

посочена  в  съобщението,  публикувано  в  интернет-страницата  на 

ЦИК на 23 март 2014 година, а именно:

3.1. Наименование на НПО.

3.2.  Трите  имена  на  лицето,  което  ще  представлява 

организацията в Обществения съвет.

3.3. Телефон и електронна поща за контакт.

4. В 10-дневен срок след учредяването на Обществения съвет 

организациите,  имащи  свои  представители  в  него,  трябва  да 

представят в ЦИК и следните документи:

4.1.  Документ за  регистрация  на наблюдатели в  предходни 

избори.

4.2. Удостоверение за актуално правно състояние.

4.3.  Документ,  удостоверяващ,  че  предлаганото  лице 

представлява организацията в Обществения съвет.”

Мога  да  споделя  тук,  че  този  10-дневен  срок  се  предлага 

предвид  много  краткото  време  до  петък,  което  би  затруднило 

изключително  много  неправителствените  организации,  ако  трябва 

след обявата да представят тези документи.

„5.  Неправителствените  организации,  представени  в 

Обществения съвет, могат да имат по един представител.

6.  Замяната  на  представител  на  неправителствена 

организация в Обществения съвет става по искане на организацията, 

отправено  до  Обществения  съвет,  последващо  предложение  на 

Обществения съвет до ЦИК, и се утвърждава с Решение на ЦИК.”
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Смисълът тук е да се спази духа на  Изборния кодекс, който 

предполага, че Обществения съвет взема самостоятелни решения, а 

ЦИК е само утвърждаващ и одобряващ орган.

7.  Учредителното  заседание  на  Обществения  съвет  ще  се 

проведе в неделя,  30 март 2014 година, като не е фиксиран час и 

място.  Колеги,  трябва  да  го  направим  може  би  сега.  Не  е 

предложено,  защото  не  е  ясно  каква  ще  бъде  заетостта  на  ЦИК 

тогава, но нямаме друг ден освен 30 март и трябва да го измислим 

тогава. Така че този въпрос стои за обсъждане в момента. 

„III. Състав,  функции  и  организация  на  работа  на 

Обществения съвет.

1. Общественият  съвет  е  консултативен  орган  към 

Централната  избирателна  комисия,  с  основна цел да  съдейства  за 

осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния 

процес.

2. Включването на нови членове в Обществения съвет след 

учредяването  му  става  с  решение  на  ЦИК  по  предложение  на 

Обществения съвет.

3. ЦИК не може да изменя състава на Обществения съвет без 

предложение на Обществения съвет.

4. На учредителното си заседание Общественият съвет избира 

свое ръководство и приема правилник за дейността си, съгласно чл. 

55, ал. 2 от Изборния кодекс.

5. Правилникът  за  дейността  на  Обществения  съвет  се 

одобрява от ЦИК и се публикува на интернет-страницата на ЦИК.

6. Правилникът за дейността на Обществения съвет може да 

бъде  променян с  предложение  на  Обществения  съвет,  одобрено с 

решение на ЦИК.

7. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на 

ЦИК, имат препоръчителен характер.
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8. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на 

ЦИК, се публикуват на интернет-страницата на ЦИК независимо от 

това дали ЦИК приема съдържащите се в тях препоръки или не.

9.  Във  всяко  заседание  на  Обществения  съвет  участва 

представител на ЦИК, който има съвещателен глас.”

Този проект беше обсъден от работната група. Идеята беше 

да има минимум регулация от наша страна с това решение, преди да 

се учреди Обществения съвет. Колегите, които ще работят с него, да 

бъдат  максимално  свободни  да  предложат  на  Централната 

избирателна комисия своите правила за дейност и това да стане чрез 

съгласуване и достатъчно свобода Общественият съвет да действа 

самостоятелно. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Всъщност моите въпроси са към 

колегите дали да допълним в последния § 3, т. 2 – „Включването на 

нови членове в  Обществения  съвет  след учредяването  му става  с 

решение  на  ЦИК  по  предложение  на  Обществения  съвет”  и  да 

добавим  „при  спазване  на  изискванията  на  чл.  55,  ал.  1”.  Ако 

прецените.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, аз искам само 

в третия раздел, понеже е озаглавен „Състав, функции и организация 

на работа”, първата точка да бъде не „с основна цел”, а „с функция 

да  съдейства”.  Защото  всъщност  целта  размива  понятието,  но  би 

могло  да  бъде  функцията  на  този  Обществен  съвет.  Ако  сте 

съгласни,  защото  иначе  заглавието  не  съответства  след  това  на 

текста.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ви  предлагам 

във  II,  т.  2,  където  определяме  кой  може  да  бъде  в  състава  на 

Обществения  съвет,  при  първоначалното  конституиране  на 

Обществения съвет се включват неправителствени организации, но 
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нека  преповторим  текста  „на  български  неправителствени 

организации,  които  са  участвали  като  наблюдатели  в  изборите  и 

които  до  28  март…” ,  защото  това  е  смисълът,  да  са  сериозните 

субекти, които партнират с обществото.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: В точка първа това го има.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  е  по-добре  там  да  го 

разшифроваме, в точка първа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Може би предложението 

Ви е „български неправителствени организации, които отговарят на 

условията”.    

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз имам едно предложение в 

правното основание – след § 13, т. 2 да добавим „от Преходните и 

заключителни  разпоредби”.  И  във  връзка  с  предишното 

предложение,  чл.  55,  ал.  2  казва:  „Състава,  функциите  и 

организацията  на  работа  на  Обществения  съвет  се  определят  с 

правила,  приети  от  самите  тях”.  И  в  тази  връзка  дали 

наименованието на раздел III е подходящо да остане така, след като 

те трябва сами да го приемат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Понеже  надолу  става 

ясно, мисля, че може да остане като заглавие, но при основната цел 

може би да използваме нещо друго.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Сега  го  видях,  затова  не  го  споделих 

преди. Според мен още горе в шапката трябва да стане „Относно 

условията и реда за учредяване на Обществен съвет” и първо римско 

следва  да  отпадне,  защото  е  в  противоречие  с  по-нататъшната 

логика.  Тоест,  заявките  се  дават  до  28  март,  а  ние  създаваме 

Обществения  съвет.  Ние  според  мен  не  можем  да  създадем 

Обществения  съвет  без  неговите  членове  да  са  подали заявления. 

Тоест, това е решение, въпросът е принципен. Според мен, така го 

разбирам, въпросът е относно реда и условията за създаване, а не че 

го конституираме сега. Иначе би противоречало както на точка три, 
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така и на точка седем, където се казва, че учредителното заседание 

на Обществения  съвет  ще се проведе в  неделя.  Трябва да вземем 

последващо  решение  за  учредяването,  т.е.  за  създаването,  а  сега 

определяме реда, условията и начина на създаване.

Правя конкретно предложение § 1 да отпадне, а § 2 да стане 

§ 1, а относно, в шапката да добавим относно „Условията и реда” за 

учредяване на Обществения съвет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може би е по-добре да 

стане „за създаване”, а не „за учредяване”.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Зная, че сме уморени, но 

питам работната  група  да  уточним няколко  неща.  Сега  виждам в 

римско II, който очевидно ще стане римско I,  т. 4 иска от всички 

организации документ за регистрация на наблюдатели в предходни 

избори.  Предполагам,  че  сте  го  дискутирали,  но  не  можах  да 

комуникирам  с  вас  поради  други  ангажименти.  В  Централната 

избирателна комисия имаме информация от 2009 г.,  нямаме преди 

това, защото сме предали документите в Държавния архив. От една 

страна,  бихме поставили в  неравнопоставено  положение едните и 

другите  организации,  едните  да  дават  документ  за  регистрация, 

другите  –  не,  но  от  друга  страна  защо  трябва  да  ни  предоставят 

документ, който е наличен тук от 2009 г. насам. Обсъждали ли сте 

това? 

„Неправителствените  организации,  представени  в 

Обществения  съвет,  могат  да  имат  по  един  представител.”  Ние 

разбираме  ли  тези  текстове  по  начин,  че  това  лице,  което 

представлява  неправителствената  организация  днес,  е  болно  или 

поради някакви други обективни причини не може да участва, той не 

може да упълномощи някого. Да си кажем нашето разбиране, за да е 

ясно. 

Следващият  ми  въпросът  се  покрива  с  въпроса,  който 

господин Ивков постави.  Да,  ние не можем да  кажем кога  ще се 
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проведе учредителното заседание.  Нека да преструктурираме този 

текст по някакъв друг начин.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По отношение на искането документ за 

регистрация на наблюдатели,  да,  едно от съображенията е,  че ако 

имаме  казус,  при  който  организацията  да  е  наблюдавала  избори 

преди 2009 г., можем да имаме трудност да установим това, не ми 

изглежда разумно и като го коментирахме стигнахме до този общ 

извод да поставяме различни изисквания при различни евентуални 

кандидати. Нищо няма да им попречи да представят такъв документ. 

Ако го нямат, разбира се, можем да проверим. След това имат 10-

дневен срок, което е достатъчно, за да не са притиснати.

По  отношение  на  втория  въпрос,  изразявам  тук  лично 

мнение, защото не беше обсъждан в групата, аз мисля, че ако искаме 

да  имаме  не  декоративен  Обществен  съвет,  а  реален  граждански 

орган,  който  да  работи  като  екип,  е  добре  той  да  е  в  постоянен 

състав, да няма ситуация, в която да отбиват номер организациите, 

изпращайки различни хора в зависимост от конкретната ситуация. 

Като се поеме ангажимент да  се  поеме ангажимент и да работим 

като цивилизовани хора. Има процедура за подмяна на изпратения 

от организацията човек,  която изисква одобрение от ЦИК. Това е 

описано по-нататък. Но нека да има процедури, защото в противен 

случай  може  да  се  окаже,  че  създаваме  поредния  декоративен 

граждански орган. Бих искал сериозни хора от неправителствените 

организации да се ангажират с Обществения съвет. Нека да са те и 

наистина той да заработи, да бъде реален и силен орган.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разумно е това, но ще ми 

позволите ли да ви кажа малко съображения в обратна посока. Този 

обществен съвет, за да бъде наистина ефективен, то на първо място, 

когато разглежда различни въпроси е добре от тези организации да 

присъстват различни хора, които отговарят по различните въпроси, 

за  да  могат  да  дойдат  и  да  представят.  Защо  да  идват  по  двама 

човека или да си препредават информацията, когато отговорникът от 

38



неправителствената  организация  може  да  представи  неговото 

становище? Освен това ние говорим за сериозни наблюдатели. Това 

означава, че те освен функциите си в обществения съвет ще имат и 

различни други функции по организация на наблюдението. Тоест, те 

физически няма да могат непрекъснато да участват в този обществен 

съвет. Нека да го тълкуваме така, както юридически го тълкуваме. 

Да, това е представителят,  но може изрично да се упълномощават 

лица за определени заседания. Апелирам към вас да го разбираме с 

всички рискове на това, което господин Томов ви представи, но нека 

да го тълкуваме по този начин, за да се чувстват спокойни и тези 

организации.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека да научим тяхното мнение, когато 

се учреди Обществения съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Добре  е,  да,  това  беше 

много хубаво предложение.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има проблем, но нека не го решаваме 

без тях. Предлагам компромисно решение и то е да проучим тяхното 

мнение. Те може да го предложат на ЦИК и ние да преразгледаме 

решението си.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да. Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, четейки разпоредбите на 

§ 13, т. 2 от ПЗР вътре е визирано, че ние трябва да извършим едно 

действие  в  определен  срок  и  то  е  55  дни  преди  изборния  ден,  а 

именно да създадем Обществен съвет. Аз лично не бих се съгласил с 

предложението на колегата Ивков, защото това означава, че ние в 

момента, определяйки само условията и реда, трябва да имаме още 

едно решение, с което вече да създадем обществения съвет и което 

ние трябва да вземем до неделя.

Аз лично бих предложил ние да си останем с т. 1, а именно да 

го създадем, като предвидим в § 2 дата, на която да се проведе и на 

тази дата ние да ги поканим, за да могат да дойдат тогава поне тези 

организации,  които  към  момента  са  заявили  желание,  да  учредят 
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този Обществен съвет. Тоест, ние ги поканваме, защото тук ще се 

проведе учредителното заседание, на която дата съответно да бъдат 

поканени  организациите.  По  този  начин  ние  няма  да  имаме  две 

решения, а ще имаме само едно – създаваме го в срока, предвиден по 

закон, след което вече даваме и условията, при които трябва да бъде 

попълнен състава със съответните документи.

Второ,  във  връзка  с  въпроса,  който  правилно  поставихте, 

дали при положение, че представляващият съответната организация 

не  може  да  присъства,  аз  мисля,  че  този  въпрос  трябва  да  бъде 

разгледан в правилника, който самият Обществен съвет ще приеме, 

тъй  като  той  вече  като  орган  ще  си  има  собствени  правила,  въз 

основа на които ще провежда съответните си заседания. Затова аз ви 

предлагам да остане редакцията на т. 1, че създаваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  относно  да  бъде 

„създаваме”.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Групата  е  предвидила,  че  се 

създава със същото решение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Подкрепям колегата  Андреев,  като 

вместо  т.  7  не  бъде  „учредителното  заседание”,  а  да  е  „първото 

заседание” на Обществения съвет. Така според мен вече има логика.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На тази дата не „ще се 

проведе”, а „се свиква първото заседание”. Колега Ивков, надявам 

се, че Ви убедиха аргументите.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Страхувам  се,  че  не.  Мисля,  че  ние 

гледайки буквата на закона създаваме един нонсенс в момента. Не 

може  да  създадем  нещо,  без  да  знаем  кои  ще  участват  в  него. 

Същината  на  този  съвет  е,  че  той  се  състои  от  дадени  субекти, 

физически лица. Ако считате,  че така е правно издържано,  добре, 

ама  как  създаваме  Обществения  съвет.  Общественият  съвет  по 

своята същност е съвкупност от физически лица, представители на 

неправителствените организации.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Наистина  има  разминаване  между  чл.  55  на  Изборния  кодекс  и 

параграфа, който прочете колегата. Идеята е, чета дословно чл. 55 – 

„Към  Централната  избирателна  комисия  се  създава…”,  т.е. 

Централната избирателна комисия не създава този Обществен съвет, 

той се създава от самия Обществен съвет, докато в параграфа пише 

„създава”. Аз мисля да избегнем тази терминология и да напишем 

едно  римско  „Да  се  създаде  Обществен  съвет,  който  подпомага 

дейността”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  мога  да  кажа  във  връзка  с 

това, ако наистина има противоречие, то би следвало, ако тълкуваме 

чл. 55, тук би ме подкрепила и доц. Златарева, законът казва, че към 

Централната избирателна комисия се създава, т.е. това означава, че 

той възниква вече по силата на правната норма. Нали така? Тоест, 

това би означавало, че не е необходимо, независимо дали имаме и 

един член, би следвало ние да имаме Обществен съвет. Ако няма, 

ами  ако  те  не  искат  да  присъстват?  Ние  не  можем  да  задължим 

никого да присъства на този Обществен съвет.  Следователно,  ние 

трябва да си го приемем и за да облекчим нашата работа, да вземем 

едно единствено решение.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че 

чл.  55  не  създава  автоматично  този  обществен  съвет,  ние  си  го 

създаваме. Така, както е предложено решението, приемам, че не е 

много коректно без членове да се създава, както каза колегата, но 

понеже ние трябва  да  напишем това  решение,  аз  съм склонна да 

приемем проекта в този вариант, който се предлага първоначално с 

тези дребни корекции за функции и за „създава”, а не „учредява”. И 

когато се напълни с членове или с участници от НПО, тогава ще 

предложим правилата. Но ние пък тогава какво трябва да направим, 

да приемем правилата? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тогава трябва да одобрим правилника.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Мисля, че ЦИК създава,  не че 

законът го създава. Ние просто изпадаме малко в казуистика, която 

не е толкова необходима. Прецизността можем и да не я търсим в 

най-големи детайли. Рационално е това, което се предлага в момента 

като текст.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  Ви  благодаря,  доц. 

Златарева. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Идеята  беше да  не  се  обидят  самите 

неправителствени  организации,  да  излезе,  че  ние  ги  създаваме. 

Понеже  се  казва,  че  се  създава  към  Централната  избирателна 

комисия. Те ще кажат защо вие ни създавате, като ние ще направим 

учредително  събрание  и  ние  ще  създадем  този  Обществен  съвет, 

самите участници в този Обществен съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще си позволя да изкажа 

своето  мнение.  Според  мен  тези  организации,  които  ще  заявят 

желание  или  вече  са  заявили  участие  да  се  включат,  по-скоро 

очакват някакъв наш акт, който трябва да излезе колкото се може по-

скоро и по този начин Централната избирателна комисия ще заяви 

своето желание активно да работи с  тях.  Така че според мен ние 

колкото по-скоро го приемем, толкова по-добре би било.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Подкрепям  предложението  на 

вносителя  с  трите  точки,  които  са  I,  II,  III  със  съответното 

съдържание, само бих предложила с оглед и на обстоятелството, че 

създаваме този обществен съвет, т. 7 да бъде с малко по-различна 

редакция  –  „Учредителното  заседание  на  Обществения  съвет  се 

свиква на 30 март 2014 г., неделя, от еди-колко си часа, примерно в 

зала 76а - което е малката зала, в която може да работи Централната 

избирателна комисия. Според броя на заявителите тя е абсолютно 

достатъчна, - за която дата и час неправителствените организации, 
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подали  заявка  за  участие,  се  поканват  от  ЦИК  на  посочения  в 

заявката адрес”. Това са конкретните действия по създаването.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постигнахме ли 

съгласие? Колега Ивков? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искам  само  да  отбележа  още  нещо. 

Хипотезата,  че  никоя организация не  изяви желание да участва  в 

Обществения съвет, ние тогава какво ще правим?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Няма  такава  хипотеза, 

има вече 6 заявления.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Малко е непривично, но трябва да 

ви  кажа,  че  много  благодаря  на  господин  Цветозар  Томов  за 

предложения  текст  и  ще  ви  кажа  защо.  Защото  аз  лично,  като  е 

дадена толкова широка норма на чл. 55, леко се стреснах и си казах, 

че  трябва  да  създаваме  нещо много  сериозно,  а  много  ми хареса 

широкия отворен характер на това решение. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  хайде  да 

преминем към гласуване.

Първото  предложение  е  вместо  „учредяване”  да  бъде 

„създаване”  на  Обществен  съвет  към  Централната  избирателна 

комисия. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

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

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

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.

Допълваме  в  основанието  „от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби”. Това е техническа грешка, ще го допълним.

Параграф 1 остава ли така, защото имаше  предложение да 

отпадне? Виждам, че предложението е оттеглено.
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Имаше предложение по т. 2 да се допълни „български” преди 

неправителствени организации. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

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

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

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.

Следващото предложение е по т. 7 – „Първото заседание на 

Обществения съвет се свиква на 30.03.2014 г.,  неделя, от…… ч. в 

зала  76а,  мецанин,  сградата  на  Народното  събрание  на  площад 

„Александър I”, входа от към бул. „Дондуков”, на която дата и час 

неправителствените  организации,  подали  заявка  за  участие,  се 

уведомяват от ЦИК на посочения от тях адрес”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Сега  призовки  ли  ще  им 

изпращаме? Нали решението е в сайта?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  имаме  достатъчно  служители, 

които  вдигат  телефона  и  казват:  заповядайте  на  първо  заседание, 

както правим към партии, към участниците в изборите. Затова става 

дума.  Никакви  призовки,  никакви  формалности  повече.  По-скоро 

едно уважение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че  се 

съгласихме с текста,  не го подлагам на гласуване,  защото нямаме 

час.  Обръщам се към онези участници в Централната избирателна 

комисия,  които  са  били  в  предходната  ЦИК.  Те  знаят,  че  30-и  е 

много тежка дата за нас, затова дайте вие предложение кога да бъде.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  отговаря  за  Обществения 

съвет, той ще присъства.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, аз правя предложение първото 

заседание да е на 31-и, в понеделник. Ние сме го създали до 30-ти, с 

това решение ще го създадем.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  ли  обратно 

предложение? Мисля, че е много разумно за нас, защото наистина 

30-и ще е много тежък ден. Но има ли противно предложение? Няма. 

В  колко  часа?  В  14  часа.  Колеги,  с  това  допълнение,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

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

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

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.

Следващото  предложение  е  от  заглавието  на  раздел  3  да 

отпадне „функции”. Така е коректен записа,  госпожа Златарева го 

предложи преди малко. Но ако искате да остане по същия начин, да 

го  обсъдим  преди  да  гласуваме.  Ние  не  определяме  функциите. 

Поставям  на  гласуване  предложението  на  колегата  Златарева 

„функции” да отпадне от заглавието на раздел 3.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 16  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

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

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  1  (Камелия  Нейкова). 

Извън залата са: Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  искам  да  обясня  защо 

гласувах  „против”.  Ако  ще  отпаднат  функциите  от  заглавието, 

трябва да отпадне и състава на организацията,  защото те също си 

определят правилата на самия съвет. Така е записано в закона.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ние в § 3 никъде не определяме 

функциите. Изрично пише, че функциите си определят те.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  текстът  е  ясен, 

няма нужда повече да го обсъждаме.
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Подлагам  на  гласуване  цялото  решение  с  така  отразените 

промени. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

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

Цанева),  против  -  няма. Извън  залата  са:  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.

Приема се Решение № 17.

„ОТНОСНО: създаване на Обществен съвет към 

ЦИК  от  представители  на  българските 

неправителствени организации, които са участвали като 

наблюдатели в избори

На основание чл. 55, ал.1 и във връзка с § 13, т.2 от ПЗР на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Създава  Обществен  съвет  към  ЦИК,  който  подпомага 

дейността на Комисията

IІ. Условия за членство в Обществения съвет 

1. В Обществения съвет могат да членуват представители на 

всички  неправителствени  организации,  които  отговарят  на 

условието на чл. 55 ал. 1 от Изборния кодекс – да са участвали като 

наблюдатели в избори.

2. При първоначалното конституиране на Обществения съвет 

се включват български неправителствени организации, които до 28 

март 2014 г. включително са подали писмено или по електронен път 

заявка за участие.

3.  Заявката  за  участие  следва  да  съдържа  информацията, 

посочена  в  съобщението,  публикувано  в  интернет-страницата  на 

ЦИК на 23 март 2014 година, а именно:

3.1. Наименование на НПО.
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3.2.  Трите  имена  на  лицето,  което  ще  представлява 

организацията в Обществения съвет.

3.3. Телефон и електронна поща за контакт.

4. В 10-дневен срок след учредяването на Обществения съвет 

организациите,  имащи  свои  представители  в  него,  трябва  да 

представят в ЦИК и следните документи:

4.1.  Документ за  регистрация  на наблюдатели в  предходни 

избори.

4.2. Удостоверение за актуално правно състояние.

4.3.  Документ,  удостоверяващ,  че  предлаганото  лице 

представлява организацията в Обществения съвет.

5. Неправителствените  организации,  представени  в 

Обществения съвет, могат да имат по един представител.

6. Замяната  на  представител  на  неправителствена 

организация в Обществения съвет става по искане на организацията, 

отправено  до  Обществения  съвет,  последващо  предложение  на 

Обществения съвет до ЦИК, и се утвърждава с Решение на ЦИК.

7. Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе в 

понеделник,  31  март  2014  година,  от  14,00  часа,  в  сградата  на 

Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, зала № 76а, етаж 

мецанин, вход откъм бул. „Княз Дондуков“.

III. Състав и организация на работа на Обществения съвет

1. Общественият  съвет  е  консултативен  орган  към 

Централната  избирателна  комисия,  с  основна цел да  съдейства  за 

осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния 

процес.

2. Включването на нови членове в Обществения съвет след 

учредяването  му  става  с  решение  на  ЦИК  по  предложение  на 

Обществения съвет.

3. ЦИК не може да изменя състава на Обществения съвет без 

предложение на Обществения съвет.
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4. На учредителното си заседание Общественият съвет избира 

свое  ръководство  и  приема  правилник  за  дейността  си,  съгласно 

чл.55 ал. 2 от Изборния кодекс.

5. Правилникът  за  дейността  на  Обществения  съвет  се 

одобрява от ЦИК и се публикува на интернет-страницата на ЦИК.

6. Правилникът за дейността на Обществения съвет може да 

бъде променян с  предложение на Обществения съвет, одобрено с 

решение на ЦИК.

7. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на 

ЦИК, имат препоръчителен характер.

8. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на 

ЦИК, се публикуват на интернет-страницата на ЦИК независимо от 

това дали ЦИК приема съдържащите се в тях препоръки или не.

9. Във  всяко  заседание  на  Обществения  съвет  участва 

представител на ЦИК, който има съвещателен глас.”

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка от  дневния 

ред:

Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

указателни  табели  и  табла  за  РИК  и  СИК,  образци  на 

отличителни  знаци  на  застъпници,  наблюдатели  и 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  на  днешното 

заседание  за  всички,  които  имат  мрежа,  проектът  е  № 22.  Искам 

само  да  ви  уведомя,  че  след  раздаването  на  хартиения  носител 

настъпи  една  преномерация.  Ще  ви  обясня  защо.  Решението  е 

относно утвърждаване на образците на указателни табели и табла за 

районните  и  секционни  избирателни  комисии,  образците  на 

отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  при  провеждане  на 

изборите за членове на Европейския парламент от Р България на 25 

май 2014 г. Правното основание е чл. 57, ал. 1, т. 44. След това съм 
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изброила общите членове, касаещи наблюдатели – чл. 111, начина на 

легитимация  –  чл.  115,  чл.  117  и  121  –  касаещи  застъпниците  и 

чл. 124  и  125  –  касаещи  представители  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети, както и чл. 218, ал. 3 и 4, където Изборния 

кодекс е разписал доста нови неща извън указателните табели, които 

имахме при едни предходни избори.

Така  че  ви  предлагам  да  останат  всички  основания  от 

Изборния кодекс, ако сте съгласни.

Общи положения. При произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от република България на 25 май 2014 г. се 

съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с 

грамаж 200/220 г на квадратен метър. Застъпниците на кандидатски 

листи в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България  носят  в  изборния  ден  само  отличителни  значи  по 

утвърдения  с  настоящото  решение  образец.  Представителите  на 

партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на 

Европейския парламент от република България носят в изборния ден 

само  отличителни  знаци  по  утвърдения  с  настоящото  решение 

образец.

Предлагам  ви  само  да  обърнете  по-обстойно  внимание  на 

информационните табла, които са визирани в т. 5.2. Тоест, в момента 

секционните  избирателни  комисии са  длъжни  да  поставят  по  две 

информационни табла както на предизборното помещение, така и в 

самите кабини за гласуване. В самите кабини за гласуване трябва да 

бъдат  поставени  табла  от  двата  вида.  Едното  е  по-голямо,  с 

минимални размери 100 см в ширина и 70 см във височина. На тях 

секционната  избирателна  комисия  обявява  всички  решения  при 

произведените избори, образец от бюлетината за гласуване, както и 

имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии 

и коалиции, изписани в един и същи размер, вид, формат и шрифт. 

Имената  на  гражданите  на  друга  държава-членка  на  Европейския 

съюз, които не са български граждани, се изписват на кирилица по 

начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите, 
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според лична карта или паспорт. Това е заимствано от алинеята на 

чл.  218. Пред името на всеки кандидат от кандидатската листа на 

партия  или  коалиция  се  поставя  квадратче  с  поредния  номер  на 

кандидата  в  листата,  с  който  е  регистриран  в  съответната 

избирателна комисия.

Следващата точка е  за  информационните табла,  които са  в 

по-малък  размер.  Те  също  се  поставят  на  двете  места  –  пред 

изборното помещение и в кабината или кабините, колкото и да са те. 

Те са с широчина 20 см и височина 30 см, формат А4. Надписът се 

разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с 

указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х” 

или „V”, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Съответно тук съм написала и една възможност, в случай, че, 

тъй  като  ние на  този  етап  не  знаем колко ще бъдат  участващите 

кандидати  и  колко  ще  бъдат  кандидатските  листи,  в  случай,  че 

размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата 

информация,  може секционната избирателна комисия да предвиди 

допълнително  табло  с  по-големи  размери,  което  е  достатъчно  да 

побере информацията.

Следващите са указателните табели в т. 6.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, налага ми се да 

изляза  за  малко  от  заседание.  Определям  госпожа  Златарева  за 

водещ заседанието.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дали да не включим в основанията 

и чл. 123?

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, ако искате, да 

обсъдим текстовете по раздели. Някой има ли забележки по раздел 

първи?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:   Може  би  да  коригираме 

терминологията. Вече не е „опорно двигателния апарат”, а е „трайни 

увреждания. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй като това решение е 

доста обширно, като обективира доста фактология, ви предлагам за в 
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бъдеще да се запознаваме от по-рано, защото макар и председателят 

да даде преди малко почивка, отново се оказа, че ние гледаме друга 

версия, макар и разпечатана и раздадена ни преди кратко време.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Искаме ли почивка, за 

да  прочетем  решението  или  ще  продължим  работа?  Моля  за 

уточнение. Например, в първи раздел вие твърдите, че има и точка 4.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председателстваща,  правя 

предложение  да  отложим разглеждането  на  точката  за  утре.  Сега 

няма  смисъл  да  пришпорваме  нещата.  Нека  спокойно  да  се 

запознаем.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Образците  са  важни, 

основополагащи  са.  Ако  искате,  да  ги  разгледаме  утре,  но  това 

трябва да решим като дойде секретарят,  за да видим дали за утре 

няма  прекалено  голям  дневен  ред.  Сега  който  може  да  даде 

предложения,  да започнем разглеждането докато дойде секретарят 

или председателят, за да кажат какъв е дневният ред за утре. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз не възразявам да бъде отложено за 

утре  с  цел да  се  запознаете,  като ще помоля  сътрудниците да  ви 

раздадат материала.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Някои от нас сега имат проблем с 

мрежата. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Ако  утре  нямаме 

изрично  предвидено  заседание,  е  хубаво  днес  да  приключим  с 

всички решения. Ако утре имаме предвидено заседание, е хубаво да 

го  отложим.  Това  са  двата  варианта.  Понеже  не  е  изваден 

последният  вариант  на  това  проекторешение,  предлагам  да 

разгледаме  решението,  свързано  с  критериите  за  определяне  на 

секции за машинно гласуване, което господин Чаушев е подготвил, 

да започнем него да обсъждаме и да го гласуваме.

Продължаваме  работа  с  разглеждане  на  първата  от 

допълнително гласуваните точки от дневния ред:

Критерии за определяне на секции за машинно гласуване.
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Имате думата, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, пред вас има проект за 

решение относно критериите за определяне на секции за машинно 

гласуване,  което  има  и  в  електронната  мрежа.  Решението  е 

подготвено след заседание на работната група, където бяха обсъдени 

тези критерии, които са представени на вашето внимание. Групата се 

обедини около това да се търси някакъв тип представителност на 

провеждането  на  този  тип  експериментално  гласуване,  машинно 

гласуване, затова проектът е условен, като подлежи на обсъждане в 

залата. 

Сложихме  цифрата  100  секции  като  база  за  разискване  в 

страната  за  експериментално  машинно  гласуване  при 

произвеждането  на  изборите  за  Европейски  парламент.  Другият 

критерий беше да бъдат разположени в различни изборни райони. 

Обсъждани бяха  два  варианта.  Групата  се  обедини около това  да 

бъдат поне два или два директно. Признавам, първоначалната идея 

беше да са 4, но групата се обедини около варианта да бъдат два във 

връзка  с по-голямата експедитивност при произвеждането на това 

първо експериментално гласуване.

Следващият критерий е да бъдат в населени места с различна 

численост  на  населението.  Цифрите,  които са  в  проекта,  са  също 

условни.  Тези  цифри  съм  взел  от  картите  и  от  регистъра  на 

населените  места.  Това  са  критериите,  които  работната  група 

предлага за обсъждане в Централната избирателна комисия на този 

етап.  С  една  дума,  групата  предлага  да  са  около  100  секции  и 

секциите да са в два изборни района общо взето близо до София.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Вие  предлагате 

точките да ги запълним с два изборни района?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, засега предлагам да са два. В тези два 

изборни района, разбира се, ще има различни населени места. Нека 

да направим първата крачка, още повече ще има и други избори, за 

да можем впоследствие да ги разгръщаме по-нататък. Аз в момента 
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предлагам  само  критериите,  а  когато  влезем  със  секциите,  да  си 

определим и районите, и конкретните секции в тези райони.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, 

днес,  когато  бяхме  на  среща  в  Министерството  на  регионалното 

развитие и благоустройството стана дума за машините, които трябва 

да се купуват и понеже в Изборния кодекс пише „до 500” би било 

добре  да  са  около  100,  но  не  повече.  Това  все  пак  е  само  една 

репетиция, ако мога така да кажа. И не искам да обявя, че е в наш 

интерес да не бъдат повече, но това е факт.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  При  определяне  на  мястото  е 

желателно да съобразим това, че ние имаме все пак контрол върху 

това,  ново  е,  отделно  материално-техническото  снабдяване 

натоварва  много  сметката,  ако  е  в  далечни  краища.  В  смисъл  да 

помислите върху това секциите да са по-близо до София, примерно в 

периметър от 60 км. Защото действително това са райони с различен 

характер, но все пак да не са примерно Свищов или Разград, за да не 

харчим много пари.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  правим  някакъв  експеримент, 

ние в София вече сме го правили и той беше успешен. Условията 

бяха  същите,  с  преференциално  гласуване  с  машина.  Както  е 

описано в този кодекс, беше същото. Сега целта е да видим и в други 

райони на страната дали ще бъде успешен експеримента. Така ми се 

струва.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ние  минахме  през  същите 

разсъждения  в  работната  група,  господин  Чаушев  ще  пресъздаде 

набързо нашите разсъждения, в никакъв случай не съм мислила да се 

ограничим  само  в  София,  имаше  се  предвид  Брезник,  Перник, 

Кюстендил. В този смисъл.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Трябва ли сега ние да 

уточняваме  изборните  райони?  Не.  По  принцип  по  това 

проекторешение има ли възражения от някой от нас, редакционно, 

заедно с добавката „два изборни района”? Ако няма възражения, да 

го гласуваме. 
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Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Чисто  технически  на  последния  ред  е 

изписано с  нула,  а  не с  буквата  О.  И при определяне на броя на 

населението  в  различните  населени  места,  казано  е  от  50  до  100 

хиляди и над 100 хиляди. 99 хиляди и 101 хиляди е в общи линии 

едно и също. Дали не би било по-добре, ако кажем „население около 

10  хиляди,  около  50  хиляди,  около  100  и  около  150  хиляди”? 

Въпреки че съм убеден, че при определяне на населените места ще 

се има предвид да има разграничение между броя на населението. В 

този  смисъл  мисля,  че  идеята  е  ясна  и  аз  даже  бих  оттеглим 

предложението  си.  Предполагам,  че  все  пак  сте  имали  предвид 

разграничение  между броя на  населението  в  различните  населени 

места.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  искам  само  да  обърна 

внимание на обстоятелството, че най-близкият град с над 100 хиляди 

жители до София е Пловдив или Плевен. Така че не бихме могли 

толкова наблизо да проведем този експеримент, ако имаме опция да 

се включи населено място с над 100 хиляди жители.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Искам  да  уточним  и 

още нещо. Това „от”- „до” сте взели от някаква норма ли?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Взел съм го от регистрите на населените 

места. Така ги дават. Но както прецените.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Щом това е стандарт, 

добре. Но при положение, че ние сега няма да определяме районите, 

това ще стане в по-късен момент, вече можем да гласуваме. А, има 

още изказвания. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  да  помислим  дали  да  не 

махнем израза „изборни” след „райони”, защото с наше решение 6 от 

23  март  обявихме  районите  на  територията  на  страната.  Или  да 

остане  само  „два  района”,  или  другото  ми  предложение  е  да 

изпишем номера на решението, с което сме ги определили.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Гласуваме да бъде „в 

два  района”.  Добре.  С  тази  поправка  на  проекторешението  го 

подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

няма. Извън залата са: Ивилина Алексиева и Севинч Солакова.

Приема се Решение № 18-ЕП.

„ОТНОСНО: критериите  за  определяне  на 

секции за машинно гласуване

На основание § 10,  ал.  1  от  Преходните и заключителните 

разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя  100  секции  в  страната  за  експериментално 

машинно гласуване  при  произвеждане  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.

2.  Секциите за  машинно гласуване да  са  в  два  района и  в 

населени места с различна численост на населението:

- над 100 000 жители;

- от 50 000 до 99 999 жители;

- от 10 000 до 49 999 жители;

- до 10 000 жители.”

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да кажа, че така както е написан 

текстът и резултатите понеже няма да се отчитат в изборния ден, 

мотивировката  на  гражданите  да  гласуват  повторно,  защото  по 

необходимост те първо трябва да гласуват с хартиен носител,  а в 

последствие да бъдат приканени да гласуват с тази машина, трябва 

да наблегнем на мотивировката тези граждани да упражнят два пъти 

своето право. 
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Сега  предлагам  да 

продължим с обсъждане на решението, свързано с утвърждаване на 

образците.  Вече  получихме  новия  вариант.  Госпожа  Грозева 

предложи  да  го  обсъждаме  по  части  и  аз  предлагам  също  да 

започнем с общите положения на това решение. Вече имаме и точка 

четвърта. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Приемам  предложението  на  госпожа 

Мусорлиева да допълним в основанията  чл.  123,  касаещ секциите 

извън страната.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли възражения или 

предложения по общите положения? Преминаваме към видовете и 

размерите на указателните табели и информационните табла.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз обясних, че информационните табла 

трябва  да  бъдат  два  вида,  тъй  като  тяхното  предназначение  е 

различно.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, тук допълва ли 

се нещо или само уточнявате?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само уточнявам.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Размерите сте взели от 

закона ли?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Не,  законът  не  предвижда  размери, 

използвала  съм  размерите  от  предишните  избори,  тогава  нашия 

колега Венци Караджов много обстойно проучи теглото на хартията, 

каква да бъде и ние се базирахме на неговия опит.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  По т.  1,  която  е  информационното 

табло на РИК, нямам някакви особени предложения освен може би 

да добавим, че там трябва да се публикуват нейните решения. Искам 

да  кажа т.  5.  Точка  5.1  определя  начина на  обявяване  на  взетите 

решения в сградата,  в  която се  помещават –  „Всяка РИК оформя 

информационното табло на картон”. Тук трябва да пишем за какво 

служи  това  информационно  табло  –  „…на  което  се  обявяват 

решенията на комисията”. 
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа Сидерова иска 

да добавим в т. 5.2 следното: „Всяка РИК оформя информационно 

табло, на което обявява решенията си”. Съгласни ли сте да добавим: 

„…на което обявява решенията си”?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ако не го възприемате, не го 

възприемате.  Освен  това  лично  аз  считам,  че  текстът  в  закона  е 

прекалено  тромав  в  чл.  218,  ал.  4  и  така,  както  сме  го  пренесли 

целия,  едно  към  едно,  той  не  е  пояснителен,  а  е  затруднителен. 

Целта на нашите решения е да ги доведем до по-прост вид до хората, 

за да могат да ги разберат и изпълнят. Това е едно. И второ, чл. 218 

създава два вида табла, това са тези, които се слагат пред изборното 

помещение и тези, които се слагат вътре в кабината за гласуване. И 

на мен ми се иска някак си да е ясна тази разлика.

В т. 6.2 лично аз ви предлагам да направим една редакция, 

която с нищо няма да промени смисъла на закона, но лично на мен 

ми звучи по-ясно. Струва ми се, че няма защо два-три пъти в един и 

същи текст да повторим, че става дума за произвеждане на избори за 

членове на Европейски парламент от Република България,  защото 

ние  в  момента  само  това  произвеждаме  и  работим  само  за 

организацията  на  тези  избори.  Поради  което  текстовете: 

„Информационните табла на СИК са с минимални размери 100 на 70 

см.  На  тях  СИК  обявява  всички  решения  на  СИК,  образец  на 

бюлетината за гласуване и имената и номерата на кандидатите по 

кандидатски листи на партии и коалиции, изписани с един и същи 

размер, вид и формат на шрифта”, защото аз видях, че това е точният 

текст на закона. 

Има още един пояснителен текст в закона, който ни обяснява 

как се изписват имената на гражданите на друга държава-членка и за 

мен е безсмислено тук да го преповтаряме, а можем да пишем, че 

„Имената на кандидатите се изписват съгласно решенията за тяхната 

регистрация”,  което  е  абсолютно  достатъчно,  защото  ЦИК 

регистрирайки кандидатите, ще ги регистрира с точните им имена, 

изписани на кирилица по начина, изписан в паспорта. Тоест, да не 
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преповтаряме тези тежки законови текстове, а да кажем, че само „по 

начина,  по  който  са  изписани  в  решението  за  регистрацията  на 

съответната листа”. Мисля, че това е достатъчно. Макар че това ще 

се  произвежда  централизирано,  няма  да  се  прави  от  секционните 

комисии.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: С това предложение т. 

6.2 свързва, нали?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  последното  изречение  остава. 

Може би трябва да има някъде текст, че такива табла се поставят 

както  пред  секционната  комисия,  така  и  вътре  в  кабината  за 

гласуване. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  т.  6.1  това  го  пише.  Двата  вида 

информационни  табла  са  различни  по  своя  размер,  но  всяко  се 

поставя и пред изборното помещение и в кабината за гласуване.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  имам  един  въпрос.  На 

едно  табло  ли  ще  бъдат  решенията,  образеца  на  бюлетина  и 

списъкът с имената на кандидатите? Защото в ал. 4 се говори само за 

имената на кандидатите. Може би на мен не ми е ясно.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Колежке,  с  т.  6.4  е  отбелязано  точно 

това  –  в  случай,  че  размерите  на  таблото  са  недостатъчни  за 

обявяване, се слага допълнително табло.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ясно е, да.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам да ви кажа, че прекалено много 

табла би трябвало да вменим на секционните избирателни комисии. 

РУМАН ЦАЧЕВ: Колеги, иска ми се пак да уточним. С т. 6.1 

казваме,  че  се  поставят  табла  –  едно  извън  секцията  и  едно  в 

кабината, това е ясно. Какви са таблата? Едно голямо табло, което се 

поставя  пред  избирателната  комисия,  извън  помещението  за 

гласуване. Госпожа Сидерова уточни. В т. 6.2 казано ли е това табло 

къде се поставя, къде се намира това табло? Същото табло трябва да 

го има и в кабината за гласуване ли? В кабината за гласуване не 

можем да съберем такова табло. Искаме да изпълним закона, без да 
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се съобразяваме с практическата ситуация. В т. 6.3. говорим вече за 

друго табло, малко. Ако говорим, че и на двете места се поставят, 

трябва да го посочим изрично и тогава да кажем, че едното табло е 

малко  –  как  се  гласува,  другото  е  голямото  табло  и  какви  са  му 

реквизитите.  Всъщност  ние  говорим  за  две  табла,  но  никъде  не 

казваме изрично,  че двете табла се поставят едновременно на две 

различни места.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  разбрах  Ви. 

Госпожа Севинч Солакова има едно предложение – да остане така, 

всяка  секция  да  преценява  има  ли  място  за  голямото  вътре  в 

кабината или няма и при възникване на спор ние ще отговорим. По 

този начин ние създаваме една възможност секционните комисии да 

преценяват. Не мислите ли, че е резонно?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да уточня. На този етап 

ние считаме, че не бихме могли да приемем друго освен това, което 

е  казано  в  закона.  След  като  изпълним  указанията,  както  са 

предвидени  в  закона,  при  възникнала  трудност  пред  общинските 

администрации да осигурят такива табла, те ще ни уведомят и тогава 

ще търсим практическо решение, ако изобщо се налага. На колегата 

Румен Цачев искам да обърна внимание, че в последното изречение 

на т. 6.1. колегата Грозева е дала в членувана форма „таблата”, което 

означава, че и двете табла се поставят както пред помещението на 

секционната  избирателна  комисия,  така  и  вътре в кабината  или в 

кабините.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  тогава  в 

последното изречение на т. 6.1. се добавя „таблата по т. 6.2 и т. 6.3 се 

поставят  пред  изборното  помещение  и  в  кабината  за  гласуване”. 

Съгласни сме, после ще го подложим на гласуване.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  не  разбрах  защо  решенията  на 

комисията трябва да са на тези табла, на които ще бъдат образец на 

бюлетината, на които ще бъдат имената и трябва да бъдат вътре в 

кабините за гласуване.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Права сте, не може.

59



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мен  наистина  трябва  да 

фиксираме какво се слага пред и какво се слага вътре в кабината, 

защото пред помещението трябва да имаме едно табло, на което ще 

влязат  решенията,  образеца  от  бюлетината  и  всички  имена  на 

кандидатските  листи,  което  най-вероятно  ще  бъде  като 

информационен лист, централизирано отпечатано и те само ще си го 

закачат на таблата. А вътре в кабината ще влезе информацията за 

листите,  както  отвън  също  ще  влезе  на  това  табло  и  начина  на 

гласуване и вътре в кабината задължително пак начина на гласуване. 

Затова  така  поставих  въпросите  преди  малко.  Ние  някак  си 

прекалено  обобщавайки,  нямат  яснота,  но  може  би  като  ги 

обучаваме след това ще им разпишем къде какво правят и как.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Значи  отпада 

предложението в т. 6.1. второто изречение да има „по т. 6.2 и т. 6.3”. 

Това нещо го зачертавам. Остава текстът както е предложен.  

Отиваме  на  указателните  табели  –  т.  7.  Коментар.  Какви 

възражения и коментари имаме по т. 7?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз пак искам да се върнем и 

на  въпроса,  който зададох преди това.  Според мен ние трябва  да 

махнем решенията от таблото, което е вътре в кабината, защото, да, 

важно  е  да  улесним  секционните  избирателни  комисии,  но  е  по-

важно да улесним избирателите, защото влизайки да отбележат своя 

вот,  ще  стане  едно  четене  на  решения,  хората  ще  се  объркат  и 

процесът ще се забави.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Точка 6.2 не уточнява, 

че това трябва да стане вътре. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, не считате ли, че ще 

объркаме  ужасно  секционните  избирателни  комисии  като  им 

изброим пет табла – първо табло с размер 100 на 70 см, което ще 

бъде  поставено  пред  изборното  помещение,  което  ще  съдържа 

всички  тези  атрибути,  които  са  изброени  в  т.  6.2;  второ  табло  с 

размер също 100 на 70 см, което ще се намира в кабината…
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Къде  е  казано,  че  трябва  да  има 

същия размер след като има по-малко информация?

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожо Грозева, Вие 

казвате, че текстът, който е предложен, се разбира, че ще има голямо 

и малко табло и секциите ще преценят какво ще слагат на голямото 

и какво ще слагат на малкото табло?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, то е изписано.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Но голямото може ли 

да бъде в самата кабина за гласуване, след като вътре има решения?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  смятам,  че  ще  настане  голямо 

объркване  при  този  запис,  защото  с  този  запис  ние  задължаваме 

секционните  комисии  вътре  в  кабината  и  отвън  пред  изборното 

помещение да има едни и същи табла с едно и също съдържание, 

като не им указваме точно какво да е съдържанието. Аз предлагам в 

една точка да бъде записано какво трябва да съдържа едното табло 

извън  помещението,  в  друга  точка  –  какво  трябва  да  съдържа 

таблото вътре в помещението.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  предложете 

проект.  Добре,  има  предложение  всеки,  който  има  рационално 

предложение, може да го напише, именно това разделяне Вие да го 

подготвите утре и да го видим зрително как изглежда, съответно да 

разберем кое е по-ясно. И понеже наистина е важно да се създаде 

яснота  с  изборните  книжа,  да  улесним  секционните  избирателни 

комисии, които все пак биха се затруднили, има предложение това 

решение да се отложи за гласуване утре.  Други предложения има 

ли?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  са  24  хиляди  картона  с 

определени размери. След като ние можем да не кажем, че таблото, 

което ще е вътре, е картон, без да фиксираме размери, а това, което 

отпечатваме с отделно решение е съдържанието  на кандидатските 

листи на всички партии и коалиции. По този начин няма да имаме 

забити размери, няма да имаме забит разход на още 11-12 хиляди 

картона,  а  направо  това,  което  излезе  от  печатницата,  ще  играе 
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ролята на табло. Имам предвид вътре в кабината, а отвън ще си го 

има,  за  да  се  сложи пълната  информация – решения,  бюлетина и 

листи. Това ми е логиката.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като продължаваме обсъждането, 

всеки  от  колегите  има  различна  идея.  Аз  предлагам  всеки  да  си 

прочете внимателно решението, да види дали има противоречие със 

закона и утре да излезем с конкретни предложения, а не сега всеки 

нахвърля някакво предложение и става каша. 

Така  че  ще  Ви  моля,  госпожо  председателстваща,  да 

поставите  на  гласуване  процедурното  предложение  за  отлагане 

разглеждането на това решение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, кой е съгласен 

разглеждане на решението във връзка на образците на табелите и 

таблата за РИК и СИК да се отложи за? Моля, гласувайте.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),  против – 2 

(Севинч Солакова и Ерхан Чаушев). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ако  искате,  да 

направим 5-минутна почивка.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди почивката, виждам, че 

в  дневния ред е  проектът на  изборни книжа и аз  съм докладчик. 

Вероятно това са изборните книжа, които аз съм подготвила. Само 

че разбирам, че колегите не са запознати с тях. В тази връзка аз имам 

готовност да ги изчета, но мисля, че това не е добре да стане днес. 

Може би да отложим и тази точка за утре. Качени са в мрежата, но 

предвид това, че много от колегите нямат мрежа, аз не възразявам да 

ги докладвам днес. Нека комисията да реши.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Като  участник  в  работната  група  на 

госпожа  Нейкова,  книжата  бяха  изпратени  на  вниманието  на 

членовете на работната група и според мен е станало недоразумение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тогава  нека  да 

гласуваме отлагане и на тази точка за утрешния дневен ред. Който е 

съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против - няма. Извън залата е: 

Румяна Сидерова.

Предложението се приема.

Обявявам 5 минути почивка.

(Почивка)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

заседанието. Във връзка с едно проучване, което беше извършено, 

давам думата на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви с протоколно 

решение Централната избирателна комисия да поеме разходите за 

квартирни нощувки на двамата колеги, членове на ЦИК, които имат 

постоянен и настоящ адрес извън град София в размер до 110 лв., 

разходите  да  бъдат  за  сметка  на  план-сметката  в  частта  на 

средствата,  предвидени  за  Централната  избирателна  комисия, 

считано от днешна дата 26 март 2014 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли мнения, 

предложения? Няма. Който е съгласен с това протоколно решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 
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Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  -  няма. Извън  залата  са: 

Емануил Христов и Румяна Сидерова.

Преминаваме към точка разни.

Има доклади. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Разпределена ми е така именувана молба, но според мен е сигнал, до 

Централната  избирателна  комисия  и  копие  до  7  посолства  на 

Кралство  Великобритания  –  Американското  посолство,  Република 

Франция,  Германия,  Кралство  Дания,  Кралство  Холандия, 

Република  Турция.  Молбата  е  от  господин  Димитър  Павлов 

Христов, живущ в град София. Посочен е телефон и адрес. Относно 

излизане на становище от ЦИК по повод сигнал, даден до главния 

прокурор Цацаров.

„Уважаема  госпожо  Ивилина  Алексиева,  както  е  видно  от 

приложението,  има  сериозни  основания,  придружени  с 

доказателства,  че  БКП  (БСП)  е  била  престъпна  организация. 

Напълно  нормално  е  да  не  бъдат  допуснати  в  изборния  процес 

престъпни организации. 

Уважаема госпожо Алексиева, много Ви моля да направите 

следното.  Първо,  да  вземете  становище  от  главния  прокурор 

Цацаров, което може да се изрази само в едно „постановление” за 

отказ да се образува наказателно производство или образуване на 

досъдебно производство за БКП (БСП) като престъпна организация. 

Второ, да вземете становище от Венецианската комисия по казуса 

ще бъде крайно неприятно, ако изборите се окажат незаконни след 

провеждането им. След това да излезете със становище съобразно 

изразеното мнение на Венецианската комисия.”

След това има приложение, вх.  № 2962 от 10.03.2014 г.  до 

Главна  прокуратура,  следва  молба  до  Европарламента,  с  което  е 

искал  да  бъде  изслушан  в  Европарламента,  сигнал  до  главния 
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прокурор  и  пак  са  изброени  всички  посолства,  също  така 

приложение-статия  проблемите  България  –  Украйна  с  посочени 

доказателства.

Колеги, аз мисля, искам да чуя и вашето становище, по тези 

така наречени молби или сигнали, тъй като предполагам, че и за в 

бъдеще ще има такива, как да процедираме с тях. Аз имах идеята да 

се отговори на господина, тъй като има посочен адрес, или че ние не 

сме  компетентни,  или  да  го  препратим,  че  има  Закон  за 

политическите  партии,  които  уреждат  регистрацията  на  партиите. 

Но господин Цацаров иска да вземем становище дали има досъдебно 

производство или отказ за образуване на такова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Томов, 

заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз мисля, че е време да разгледаме по 

принцип въпроса по какъв начин обсъждаме и вземаме решения по 

подобни отправени искания към Централната избирателна комисия. 

Очевидно  този  човек  излага  политическите  си виждания,  които  в 

някои  отношения  вероятно  звучат  доста  радикално.  Не  е  наша 

работа  да вземаме отношение по какъвто и да е повод,  свързан с 

политическите виждания на когото и да е. Но също така мисля, че би 

било пилеене на време бих казал, ако на този формат на заседания на 

Централната  избирателна  комисия  обсъждаме  подобни  въпроси. 

България  има  законодателство,  въпросът  за  политическите 

биографии на партиите няма как да бъде разискван в Централната 

избирателна комисия на една демократична страна. 

Без да вземам отношение към становището в това писмо, аз 

предлагам,  госпожо  председател,  още  при  приемането  на  тази 

кореспонденция  да  преценявате  дали  има  смисъл  тя  да  бъде 

разглеждана на заседания на комисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не може да не бъде.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм човек, който е свикнал да мисли 

с  главата  си  и  ако  виждам  някаква  ирационалност  в  някаква 

съществуваща практика, ще си позволявам да кажа в какво според 
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мен  се  състои  тази  ирационалност.  Ние  можем  да  намерим 

достатъчно  сериозен  вариант  на  тези  хора  да  бъде  обръщано 

внимание, да им се дава отговор на техните искания, да се показва 

това, че Централната избирателна комисия не може да взема страна 

по  такива  въпроси  и  това  да  се  върши  от  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  а  не  да  се  включва  в  нейни 

редовни заседания, на едно място, където хора, подбирани по една 

сложна  процедура,  трябва  да  решават  радикалните  въпроси  на 

организацията на изборния процес в страната. Това е мнението ми. И 

моля, не е толкова важно да обсъждаме това писмо и да стигнем до 

консенсус по отношение на него, въпросът е колко време ще загубим 

за такива обсъждания, докато дойдат изборите, защото ако има хаос 

на тези избори, накрая ние ще бъдем виновните за него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Томов  изрази  моето 

становище от предната комисия, с което общо взето бях нападана от 

някои членове защо го казвам по същия радикален начин. Аз също 

смятам,  че  или  трябва  просто  трябва  да  бъдат  отбелязвани  за 

сведение, може би по преценка поне на двама члена, да не е на един, 

но действително ако сега това са няколко сигнала, искам само да ви 

кажа, че в предишната комисия отговарях за жалбите и молбите и 

бях  принудена  от  мнозинството  на  предната  комисия  да  ги 

докладвам или да ги разпределям всички, а такива идват стотици в 

определени дни, буквално формулирани по този начин.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми колеги, ако е сигнал 

до  ЦИК,  ние  трябва  да  го  разгледаме,  но  това  не  е  сигнал  по 

смисъла,  свързан  с  изборния  процес,  поради  тази  причина 

абсолютно се солидаризирам. Председателят ги разпределя на двама 

души  и  те  отговарят,  примерно,  че  не  можем  да  ви  отговорим, 

защото  това  не  е  свързано  с  изборния  процес.  Това  всъщност  е 

недопустимо, така бихме могли да го наречем, но няма да го разбере 

човекът. Разбира се, ще се направи един образец, в който казваме в 
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учтива форма, че сигналът не е свързан с изборния процес, поради 

което Централната избирателна комисия  не може да го разгледа и 

не може да ви отговори. Тази форма ние я подписваме. Защото ако 

сигналът е свързан с изборния процес, трябва някой да отговори, но 

в случая поне 90 % ще минат под тази егида. Да си направим един 

образец, без да ги докладваме тук.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз нямам опит какво  точно 

се случва по-нататък, предполагам, че са стотици такива сигнали. В 

конкретния случай моето лично мнение е, че макар и наименувано 

молба това представлява сигнал и от правна гледна точка ние следва 

да  спазим  правилата  на  АПК  на  Р  България.  Не  знам  какво  ще 

решим като колегиален орган, но моето лично мнение е, че трябва да 

решаваме  дали  сигналите  ще  се  разглеждат  в  целия  формат  на 

комисията  или  ще  упълномощаваме  някой.  Следва  да  преценим, 

първо,  съобразно  правилата  на  АПК дали сме  компетентни да  го 

разгледаме или не и съответно да извършим действията, предвидени 

в закона. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Между другото с това вие напомняте на Централната избирателна 

комисия, че трябва да се създадат ред и правила за разглеждане на 

жалби и сигнали.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председател,  току  що  се 

сещам,  че  имаме  работна  група  по  жалбите  и  сигналите.  Нека 

групата да решава дали да ги представя на общо събрание или не. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Обединяваме ли се около 

това предложение? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),  против – 4 

(Севинч  Солакова,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев  и  Александър  

Андреев).

Решението  е  прието,  че  подобен  тип  сигнали  ще  бъдат 

разпределяни  до  нашата  работна  група  по  жалбите  и  сигналите, 

която ще преценява дали да ги докладва в залата или не.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За да не стане така, че заради мен 

да се забавя, господин Ивков, който наистина искаше още вчера да 

си го докладва, аз утре ще потърся тази практика и ще я представя 

на комисията. Става дума за неподписаните мейли.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  имам да  ви докладвам 

едно  писмо до  нас  от  областния  управител Венцислав  Венков  на 

административен център Шумен. 

„С оглед  кратките  срокове  за  насрочване  и  провеждане  на 

консултациите за избор на членове на РИК Шумен и с цел постигане 

на  по-добра  организация  на  същите  считам,  че  парламентарно 

представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат 

избрани  от  техни  кандидатски  листи  членове  на  Европейския 

парламент  от  Р  България,  но  не  са  парламентарно  представени, 

следва  да  бъдат  уведомени  както  публично  и  чрез  интернет-

страницата на Областна администрация Шумен, така и писмено чрез 

покана,  изпратена  на  адресите  по регистрация  на  централните им 

ръководства.  В  тази  връзка  моля  за  вашите  указания  относно 

актуалните адреси.”

Писмото е с вх. № от 24 март 2014 г., като е пристигнало по 

факт, по пощата с обратна разписка и по имейл. Колеги, с оглед по-

голяма оперативност и за да задоволим обективираното искане на 

Областна  администрация  Шумен,  съм  потърсила  връзка  с 

канцеларията  на  областния  управител  днес  в  9,50  ч.  сутринта  и 
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оттам ме свързаха с главния юрисконсулт Йорданка Кръстева, която 

е уведомена, че всъщност адресите са обявени на нашата страница.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Член на техническия екип,  който е 

определен със  заповед  на Областния  управител на област  Шумен 

още  в  неделя  се  свързаха  с  мен  като  отговорник.  На  госпожа 

Петрова е изпратен целия списък с актуалните адреси в момента, в 

който се публикува и на нашата страница. И те изпратиха поканите 

до всички политически сили.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  аз  имам едно питане,  тъй 

като  това  е  все  пак  преписка  с  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия, аз ви предлагам, за да приключим преписката, 

да направим един протокол от моето телефонно обаждане, така сме 

процедирали в друга администрация, за да се приключи преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

въпроси, които искате да поставите?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  един  въпрос,  който  е 

свързан с  говорителите.  Във връзка  с изнесената  вчера в медиите 

информация,  която  е  за  преброяването  и  разликата,  която  е 

получена,  днес  ме  потърсиха  от  две  медии  с  въпрос  дали 

Централната избирателна комисия има становище по отношение на 

това  какво  влияние  би  оказало  върху  мандатите.  Аз  казах,  че 

Централната  избирателна  комисия  няма  такова  становище, 

съответно поех ангажимент, ако разбира се комисията прецени дали 

въобще да излизаме с официално становище, но аз така или иначе 

ще поставя пред комисията този въпрос и съответно ако тя прецени 

да го разглежда и да излезе с някакво становище във връзка с тези 

данни, които не са установени, а просто имаше някаква новина вчера 

в медиите, просто да помислим дали да вземем някакво становище, 

тъй като утре на брифинга евентуално този въпрос ще бъде сигурно 

поставен. И за да можем ние да дадем коректна информация, затова 

го поставям пред вас. То не е казано, че на днешното заседание ще 
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вземем становище, може това да стане и по-нататък, зависи какво ще 

реши комисията.

И другото, аз бих предложил, ако доц. Златарева е съгласна, 

тя би могла да поеме Работната група за изборите извън страната, 

както и точката за контакт с Европейския съюз.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Нямам нищо против.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз оставам в групата.  Ние така 

или иначе имаме готовност вече с две основни решения. Аз ще ви 

препратя  проекта  за  решение,  което  аз  съм  изготвил,  колегата 

Чаушев и той утре ще има готовност, за да можем да ги обсъдим в 

групата и оттам нататък вече да можем да ги обсъждаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Трябва да  помислим за  това решение.  На мен ми се  струва,  че  е 

необходимо комисията да се произнесе. Нека наистина не го правим 

в рамките на днешното заседание.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Защото  ние  не  бихме  могли да 

изразяваме никакво лично становище, а единствено само това, което 

е  решение  на  Централната  избирателна  комисия  и  за  което  ни  е 

упълномощило  ние  да  сведем  като  информация.  Затова  аз  ви 

предавам  запитването,  което  е  получено,  а  оттам  нататък  вече 

комисията трябва да прецени дали да го обсъжда и какво решение 

евентуално да вземе.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз в тази връзка искам да се изкажа. 

По  отношение  на  това  трябва  да  ви  кажа,  че  писанията,  които 

излязоха във вестниците нямат нищо общо с изборите за членове на 

Европейския  съвет.  Има  значение  за  изборите  за  народни 

представители, тъй като мандатите се определят на база на броя на 

населението по райони. Но тези избори минаха преди 9-10 месеца и 

нямат никакво отражение върху настоящите избори. Още повече че 

за изборите за членове на Европейския парламент изрично е казано, 
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че ние ползваме районите само като наименования, но от това не се 

определят мандатите на България. 

Второ, ние работим с официалните данни от преброяването. 

Това, че сега излизат някакви доклади, писания и разправии. Ако се 

сменят данните, ще излезе нов бюлетин и за предстоящите избори 

може да се имат предвид. Просто не виждам защо трябва да бързаме 

да излизаме с някакво мнение, след като специално за тези избори 

това няма никакво отношение преброяването.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  благодаря  на  колегата 

Христов,  но  аз  съм  длъжен  да  поставя  този  въпрос,  тъй  като 

въпросите се поставят пред нас, говорителите, и ние  за да можем 

все пак да защитим институцията сме длъжни да получим мандат, за 

да  можем  да  изразим  някакво  становище.  Затова,  тъй  като  този 

въпрос може би ще бъде поставен, аз затова имам задължението да 

го поставя пред комисията. Разбира се, той може да бъде насочен и 

към всеки един от останалите членове на Централната избирателна 

комисия или на останалите говорители на ЦИК.  И ние трябва  по 

някакъв начин да имаме яснота какво да отговаряме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви.  Колеги, 

предлагам с това да приключим днешното заседание.

Насрочвам следващото заседание за утре,  но допълнително 

ще определя началния час с оглед готовността за решения.

 

(Закрито в 19,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Невена Чехларова
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