
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 9

На  31  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  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България.

Докладва: Камелия Нейкова

2. Доклад  за  постъпилите  от  областните  управители 

предложения за състави на РИК.

Докладва: Иванка Грозева

3. Писмо от Министерския съвет с вх. № ЕП-03-3 от 27 март 

2014 г.

Докладва: Росица Матева

4. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

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

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.



Заседанието  бе  открито  в  13,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, в 

залата  присъстват  18 члена на  Централната  избирателна комисия, 

имаме  необходимия  кворум  и  можем  да  започнем  днешното 

заседание.

Имате ли  предложения за допълнения към представения ви 

дневен ред? Няма предложения.

Определям  госпожа Грозева за преброител при поименното 

гласуване.

Който е  съгласен  с  така  предложения дневен ред,  моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.) 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колегата  Ивков  каза,  че  ще 

закъснее съвсем малко, моли да го извините. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  По  точка 

първа от дневния ред, заповядайте, госпожо Нейкова.

Точка 1. Проект на решение относно регистрация на партии 

и  коалиции  в  Централната  избирателна  комисия  за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  преди  да  започна  да  чета 

проекта на решение, се извинявам, че в последния момент е качен 

във вътрешната мрежа, но беше писано до преди заседанието.

Относно   регистрация  на  партии  и  коалиции  в  ЦИК  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България

На основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1,  10,  11,  чл.  127,  ал.1  и  2, 

чл. 128, ал.1, 2, 3, 4, 5 и 6, чл.129, ал.1,т.1 и ал. 2, чл.130, т.1, чл. 131, 

132, ал.1, чл. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, ал.1, чл. 140, 141, 142, 

143,  144,  145,  146  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

І. Общи положения

1. Всяка партия може да участва  в изборите за  членове на 

Европейския парламент от Република България самостоятелно или в 

коалиция с други партии.

2.  Всяка партия може да участва  в изборите за  членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България  само  в  една 

коалиция.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по отношение на 

основанията имате ли бележки? Аз предлагам, ако другите колеги не 

възразяват, вместо да изреждаме членовете и алинеите да запишем с 

тире, примерно чл. 128, ал. 1-6,   чл. 133–138 включително, чл. 140–

146.

Други  бележки  по  раздел  І  има  ли?  Няма.  Продължаваме, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  „Раздел ІІ.  Правила  за 

наименованията

3. Наименованието или абревиатурата на коалицията не може 

да  повтаря  наименованието  или  абревиатурата  на  партия, 

регистрирана  по  Закона  за  политическите  партии  преди  21  март 

2014 г. („Държавен вестник”, бр. 26…).„
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Хубава  работа!  Не  го  четете 

това, ние го виждаме, имаме текста!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  заместник-

председател, права сте, но когато има докладчик, аз давам думата за 

доклад, аз давам думата след това за възражения.

Продължете, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  „…от  21  март  2014  г.,  в  който  е 

обнародван  Указ  №54  от  20  март  2014  г.  на  президента  за 

насрочване  на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България),  включително  чрез  прибавянето  към  тях  на 

думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, 

когато  наименованието  или  абревиатурата  на  коалицията  повтаря 

наименованието  или  абревиатурата  на  някоя  от  участващите  в 

състава й партии.

4. Наименованието или абревиатурата на участващите партии 

в  състава  на  коалицията  може  да  се  добави  в  скоби  към 

наименованието или абревиатурата на коалицията.

5.  Централната  избирателна комисия извършва  проверка за 

изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата 

на коалицията. При установяване на непълноти или несъответствия 

се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, 

но не по-късно от крайния срок за регистрация ( 9 април 2014 г.). В 

случай че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация. 

6. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред 

Върховния  административен  съд  (ВАС)  по  реда  на  чл.  58  от 

Изборния кодекс от Изборния кодекс.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колеги. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В т. 5 не е ли добре да добавим „в 

срок  три  дни  от  датата  на  регистрацията”  или  на  постъпване  да 

заявлението. Или от съобщаването може би е по-правилно?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колегата 

Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Пак в т. 5, не знам каква е досегашната 

практика,  но  не  е  ли  добре  да  има  срок,  в  който  Централната 

избирателна  комисия  да  извърши  проверката  за  изпълнението  на 

изискванията?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Конкретните  изисквания  и 

проверките  са  в  съответните  раздели  за  партиите  и  съответно  за 

коалициите по-нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Едно математическо предложение. В 

т.  3  –  наименованието  или  абревиатурата  на  „коалиция”,  а  не  на 

„коалицията”. Защото тя трябва да съществува, за да е членувана.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отбелязах си.

„Раздел ІІІ. Депозит за участие в изборите”

Колеги,  тук  има  на  няколко  места  многоточие,  защото  не 

разполагам с данни от БНБ.

„7.  За  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  партиите  и  коалициите  внасят 

безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева 

по  следната  сметка  в  Българската  народна  банка:  IBAN  - 

………………………, BIC - BNBGBGSD. 

Депозитите,  внасяни в брой на касите в Българска народна 

банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 9 

април 2014 г.,  /последния ден/  когато приемането се удължава до 

17,00 часа.  За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса 

съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на 

клиенти с банкноти и монети“. Внасянето на депозити чрез другите 

банки  се  извършва  в  рамките  на  работното  време  на  съответната 

банка.

На 9 април 2014 г. преводите на депозитите, извършвани от 

другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 часа,  а чрез 

РИНГС - до 16,00 часа. 
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8. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати 

от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България Централната избирателна комисия с решение възстановява 

депозита на партиите и коалициите, които са получили не по-малко 

от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.  

9. Сумите  от  депозитите,  които  не  се  възстановяват, 

постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на 

здравеопазването. Сумите от депозитите не се смятат за разходи на 

партиите и коалициите, свързани с финансирането на предизборната 

кампания.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

изчакваме БНБ да ни изпрати днес писмото, за да нанесем номера на 

сметката. Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Съвсем  дребна  техническа  бележка. 

Предлагам второто изречение на т. 9 да бъде обособено в отделна 

точка,  защото всъщност темите в първото и второто изречение са 

много  различни.  Това  че  сумите  от  депозитите  не  се  смятат  за 

разходи не е свързано с горното изречение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Към т.  8  последните три думи „на 

национално  ниво”  да  отпаднат,  тъй  като  в  евроизборите  е  един 

изборният район и е ясно, че е на национално ниво.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. Колега Нейкова, записахте ли си?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да,  аз  си  отбелязах,  само че  това, 

което предложи колегата Христов в чл. 130, т. 1, където е общият 

текст за партиите и коалициите, е записано така. Аз също в началото 

го бях направила без „национално ниво”.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  доколкото разбрах,  колегата 

Томов искаше отделяне на изречението за сумите – дали са разход 

или не?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, именно.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  но  ако  го  отделим,  ще  стане 

проблем,  тъй  като  ще  се  счита  и  по  отношение  на  тези,  които 

възстановяваме.  А  логиката  е,  че  само  тези,  които  не  са 

възстановени, а отиват във фонда, само те не могат да се считат за 

разход.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако е така, трябва да се поясни, за да се 

разбира.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  То  се  разбира,  тъй  като  е 

включено само в т. 9.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих предложил да обединим двете 

предложения – на господин Томов и на господин Андреев, като не 

бъде в отделно изречение, а да стане така: „Сумите от депозитите, 

които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на 

Деца,  към  министъра  на  здравеопазването,  като  не  се  смятат  за 

разходи  на  партиите  и  коалициите,  свързани  с  финансирането  на 

предизборната кампания.”

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  А  по  отношение  на  другата 

поправка, в т. 8, аз смятам да я приемем, защото ако не махнем „на 

национално ниво”, може да се получи различно разбиране за това, че 

гласовете, които са получени в чужбина, не важат. Така че по-ясен е 

текстът,  не  винаги  трябва  да  повтаряме  закона.  По-ясният  текст 

облекчава  потребителите.  Ако  падне  „на  национално  ниво”, 

решението не губи нищ, печели според мен, за да няма заблуда.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от предложението успявам да 

разбера,  че само сумите от депозитите  на невъзстановените не се 

смятат за разходи. Аз обаче не чета така чл. 131, ал. 2 – става дума за 

всички депозити, които са внесени за участие в изборите. Но да се 

смятат за  разходи в изборите означава  да се включат в отчета  на 

политическите субекти и тези отчети се представят пред Сметната 

палата. Идеята на чл. 131 според мен е да изключи тези разходи за 
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депозита  да  не  влизат  в  отчета  на  партията  за  предизборната 

кампания.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям изказаното от колегата 

Солакова.  Точно  това  е  идеята  –  да  не  се  считат  за  разходи,  но 

сумите  за  депозитите  на  всички  политически  сили.  Те  няма  да 

участват в отчетите, които се дават в Сметната палата за средствата, 

изразходвани за предизборната кампания. Това е замисълът на този 

текст и на закона и затова правилно колегата Томов предложи да 

бъдат  отнесени в  отделна точка,  за  да  става  ясно,  че  е  за  всички 

депозити на всички партии. Това е логиката в закона.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може ли докладчикът да 

каже?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам  второто 

изречение на т. 9, тъй като целият Раздел ІІІ се отнася за депозит за 

участие  в  изборите,  в  това  второ  изречение  на  т.  9  да  бъде 

възпроизведен  текстът  на  чл.  131,  ал.  2,  а  именно:  „Сумите  от 

депозити по чл. 129, ал. 1, не се смятат за разходи.”

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  дайте  да  се  разберем. 

Наистина  става  въпрос  само  за  депозитите,  които  са 

невъзстановяеми.  При  положение  че  депозитът  бъде  възстановен, 

той не може да бъде разход. Защо коментираме, че било за всички? 

Не е за всички, ще му се върне депозитът и това няма да е разход 

изобщо. Става въпрос само за депозитите, които са невъзстановяеми.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Става дума за разход за финансиране 

на предизборната кампания, а не изобщо че не е разход на партията, 

за да не следва да се приспада от тези средства, които се полагат на 

партиите  да  изразходват  по  финансиране  на  кампанията.  За  това 

става дума, не става дума за разход в общия финансов смисъл на 

законите. Става дума, че не влиза в сумите, които партията може да 

изразходва за предизборната кампания. Само за това става дума!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  го  чета  и 

предложението  сумите  от  депозитите  не  се  смятат  за  разходи  на 

партиите и коалициите, свързан с финансирането на предизборната 
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кампания.  Но  за  да  бъде  абсолютно  ясно  колегата  докладчик 

направи предложение да се пресъздаде текстът на чл. 131, ал. 2. Аз 

считам,  че  по  този  начин  имаше  съгласие  и  колеги,  които  го 

харесаха.

Други предложения?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: По принцип аз  съм против да 

цитираме  текстове  и  по  този  начин  да  се  измъкнем  от  неточни 

обяснения. Ние сме длъжни просто и ясно да кажем какво пише в 

закона. Иначе закона всеки може да го разбере. Така че ние трябва 

да формулираме т. 9 така, че да се разбере смисълът, който влагаме в 

нея. Може би първоначалното предложение е най-точно.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  първоначалното  ми 

предложение за т. 9 беше въз основа на практиката на Централната 

избирателна  комисия  в  предходни  решения  за  предходни  избори. 

Затова  аз  държа  на  първоначалното  си  предложение,  но  ако  има 

друго, ви моля за текст.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз възприех предложението 

да има позоваване на разпоредбата, само за да спрем споровете. Но 

иначе изречението, което, като се обособи в т. 10, е замисълът на 

чл. 131, ал. 2.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да кажа нещо чисто от 

юридическа  гледна  точка.  Текстът  на  чл.  131,  ал.  2  се  отнася  по 

отношение  на  ал.  1.  Той  препраща  само  по  отношение  на 

депозитите, които са внесени, тоест депозитът се внася по чл. 129. 

Но иначе така както е включен – възстановяеми суми и отчитане – е 

само по отношение на тези, които не се възстановяват. Това е моето 

лично тълкуване на текста и според мен трябва да остане така както 

беше предложено от докладчика.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  трябва  да 

изчистим  този  въпрос  и  да  бъдем  много  прецизни.  Аз  после  ще 

подложа  на  гласуване,  но  призовавам  да  постигнем  съгласие  как 

четем и как изписваме. Ако на този етап няма други предложения, 

продължаваме.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Раздел ІV. Регистрация на партиите

10.  В  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България участват партиите, регистрирани в Централната 

избирателна комисия. 

11. Не по-късно от 9 април 2014 г. (45 дни преди изборния 

ден)   партиите  представят  в  ЦИК  заявление  за  регистрация 

(Приложение № 50 от изборните книжа за изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България).  Заявлението  се 

подписва  от  лицето/та,  представляващо/и  партията  според 

актуалната  й  съдебна  регистрация.  Заявлението  може  да  бъде 

подписано  и  от  лице/а,  изрично  упълномощено/и  от 

представляващия/те партията.

12. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според 

съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено 

за отпечатване върху бюлетината; 

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон и лице за контакт.

13. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от 

Софийския  градски  съд  не  по-рано от  21 март 2014 г.  (датата  на 

обнародване  в  „Държавен  вестник“  на  указа  на  президента  за 

насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) банков документ за внесен депозит;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията (Приложение № 51 от изборните книжа за изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България). 

Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели 
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- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в 

списъка  се  посочат  имената,  личният  номер,  номерът  на 

удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в 

него, и подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен 

вид,  като  съдържа  имената  и  единния  граждански  номер  (личен 

номер)  на  избирателите,  положили  саморъчен  подпис,  в 

последователността,  в  която  са  вписани  в  списъка.  Формата  и 

начинът  на  представяне  на  структурирания  електронен  вид  на 

списъка  са  определени  в  решение  на  ЦИК  №  15-ЕП  от  26  март 

2014 г.;

е)  удостоверение  от  Сметната  палата  по  чл.  37,  ал.  1  от 

Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети 

на  партията  за  всяка  от  последните  три  години,  а  за 

новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

ж) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

з) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията, 

свързани с предизборната кампания;

и)  изрично  пълномощно  от  представляващото/те  партията 

лице/а,  в  случаите  когато  документите  се  подават  от 

упълномощено/и лице/а.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

документите по т.  11,  12 и 13,  а  списъците по т.  13,  буква „д“ в 

структуриран електронен вид се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в 

Министерството на регионалното развитие за проверка. 

При  установяване  на  непълноти  или  несъответствия  ЦИК 

дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но 

не по-късно от крайния срок за регистрация – 9 април 2014 г. Когато 

нередовностите  се  установят  след  приемането  на  документите, 

уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес 

или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, 
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като се отбелязва  датата  на уведомяването. В случай че указанията 

не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

15.  Отказът  за  регистрация  може  да  се  обжалва  пред 

Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК. 

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно 

регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът 

за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни 

преди изборния ден (19 април 2014 г.).

16. Главна  дирекция  „ГРАО“  в  Министерството  на 

регионалното развитие извършва проверката на списъците по т.13, 

буква „д“, представени от партиите (Приложение № 51 от изборните 

книжа  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България) не по-късно от 12 април 2014 г. (42 дни преди 

изборния ден).

17. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (9 

април 2014 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията 

на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  от  Изборния  кодекс,  регистрацията  й  се 

заличава  с  решение,  което  се  съобщава  веднага  на  партията  и 

подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега 

Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 14, абзац втори, когато казваме, 

че в регистъра се отбелязва датата на уведомяването, да се добави „и 

часът на уведомяването”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. Колега Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само искам да кажа по отношение на 

документите,  които  се  представят.  Без  да  съм  привърженик  на 

представянето на много документи във връзка  с  регистрацията  на 

партиите  в  Централната  избирателна  комисия,  само  си  задавам 

въпроса с оглед на Закона за политическите партии – не знам дали 

не  беше  изрично  записано  за  възникването  на  партията  като 

юридическо  лице  от  момента  на  обнародването  в  „Държавен 
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вестник”. И докато този въпрос не стои за партии с история, така да 

кажа, за които има представени удостоверения за актуално правно 

състояние, от които се вижда, че са настъпили съответни промени и 

последното  представителство  е  факт,  ако  ни  се  представят 

документи от партия, която е новорегистрирана. В този случай поне 

дали  да  не  искаме  копие  от  „Държавен  вестник”,  в  който  е 

публикувано решението за вписване в Регистъра на политическите 

партии. Просто не съм направила справка в Закона за политическите 

партии.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Относно изискването за „Държавен 

вестник”, няма такова изискване в закона.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, позволете ми 

да  встъпва  в  това  от  кой момент  възниква  политическата  партия. 

Сега ще отворим Закона за политическите партии и аз ще направя 

справка, но мисля, че конститутивният момент е обнародването. И 

това  никак  не  е  без  значение.  Но  ще  направим  справка.  Ако 

конститутивният  момент  е  вписването,  тогава  ни  е  достатъчно 

актуалното  състояние.  Но  ако  е  от  обнародването,  това  ще  го 

проверим след малко.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  пак  ще  направя  една  съвсем 

кратка  забележка  в  т.  16:  Главна  дирекция  „ГРАО”  в 

Министерството на регионалното развитие извършва проверка...”, а 

не „проверката”. Текстът е взет буквално от ал. 2 на чл. 135, но ал. 1 

казва,  че  трябва  да  извърши  проверка  и  затова  е  казано 

„проверката”. А тук директно отиваме, затова трябва да пишем, че 

ГД „ГРАО” извършва проверка на списъците.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: В Закона за политическите партии, чл. 

18, ал. 3 е записано: „Софийски градски съд в седемдневен срок от 

влизане в сила на решението за регистрация вписва политическата 
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партия  в  Регистъра  на  политическите  партии.”  А  чл.  19  казва: 

„Решението  се  публикува  в  „Държавен  вестник”.  В  смисъл, 

конститувното  действие  според  мен  е  от  деня  на  вписването  в 

регистъра.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Да,  то  си  пише  в  ал.  4,  че  е 

юридическо лице от деня на вписването. Категорично си го пише. 

Тоест  няма  да  искаме  представяне  на  обнародване  в  „Държавен 

вестник”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари 

по този раздел? Няма. Колега Нейкова, продължете.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „V. Регистрация на коалиции

18.  В  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България участват коалиции, регистрирани в Централната 

избирателна комисия. 

19. Коалициите се регистрират въз основа на общо решение 

на включените в тях партии и представят заявление за регистрация в 

ЦИК (Приложение № 52 от изборните книжа за изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България), не по-късно от 9 

април 2014 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението се подписва 

от  лицето/та,  представляващо/и  коалицията  според  решението  за 

образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, 

изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията.

20. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  коалицията 

според решението за образуването й;

б)  пълното  или  съкратено  наименование  на  коалицията, 

заявено за отпечатване върху бюлетината; 

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон и лице за контакт.”

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Не може ли да пишем и имейл? 

По-лесно е за комуникация.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз мисля,  че  в  изборната  книга  за 

регистъра  има  и  електронен  адрес.  Тоест  ще  го  добавим  и  в 

документите на партията като изискване. Добре.

„21. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

21.1. За всяка от участващите в коалицията партии:”

Колеги, тук от подточка „а” до „г”  включително се повтаря 

текстът, който гледахме преди малко. Ако не възразявате, да не го 

изчитам.  

„21.2.  решение  за  образуване  на  коалицията,  подписано  от 

лицето/та, представляващо/и партиите и подпечатано с печатите на 

участващите партии;

21.3. образец  от  подписите  на  лицата,  представляващи 

коалицията;

21.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

21.5. банков документ за внесен депозит;

21.6. списък, съдържащ имената, единния граждански номер 

и саморъчен подпис...”  Текстът на тази точка е  идентичен с  това, 

което изчетох при партиите и нямаше бележки, може ли да не го 

повтарям? 

„21.7. удостоверение за актуална банкова сметка на името на 

партията по чл.164, ал.2 от ИК(определена да отговаря за приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  коалицията,  свързани  с 

предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната 

кампания, издадено от съответната банка;

21.8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  коалицията, 

свързани с предизборната кампания;

21.9. изрично  пълномощно  от  представляващото/те 

коалицията  лице/а,  в  случаите  когато  документите  се  подават  от 

упълномощено/и лице/а.

22. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

документите по т. 19, 20 и 21, а списъците по т. 21.6. в структуриран 
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електронен  вид  се  предават  незабавно  на  ГД  „ГРАО“  в 

Министерството на регионалното развитие за проверка. 

При  установяване  на  непълноти  или  несъответствия  ЦИК 

дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от 

съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 9 

април 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането 

на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на 

заявения  адрес  или  телефон  за  контакт  и  това  обстоятелство  се 

вписва  в  регистъра,  като  се  отбелязват  и  датата  и  часът  на 

уведомяването.  В  случай,  че  указанията  не  са  изпълнени  в  срок, 

ЦИК отказва регистрация.

23. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по 

реда на чл. 58 от ИК. 

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно 

регистрира  коалицията  за  участие  в  изборите,  независимо  дали 

срокът за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 

35 дни преди изборния ден (19 април 2014 г.).

24.  Главна дирекция „ГРАО“ в МРР извършва проверка на 

списъците по 21.6. представени от коалициите (Приложение № 51 от 

изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент 

от  Република  България)  не  по-късно  от  12 април 2014 г.  (42  дни 

преди изборния ден).

25.  Когато  след  изтичане  на  крайния  срок  за  регистрация 

(9 април  2014  г.)  се  установи,  че  коалицията  не  отговаря  на 

изискванията  на  чл.  140,  ал.  3,  т.  6  от  Изборния  кодекс, 

регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага 

на  коалицията  и  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  чл.  58  от 

Изборния кодекс.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Заповядайте, колеги.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не знам дали е коректно да се записва и 

час тук, тъй като дните, тъй като срокът за обжалване е посочен в 

дни, а не в часове. Така че дали ще се запише денят или часът, няма 
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толкова  съществено  значение.  Срокът  е  тридневен.  Ако  беше  24-

часов,  тогава имаше значение,  но в случая въобще няма значение 

часът, който ще бъде записан.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че  това 

предложение дойде от колегата Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Мога  ли  да  поясня?  Това  е  за  да 

можем да ползваме целия ден.  Иначе ние изяждаме на едни хора 

целия работен ден – ще уведомим едните в 8 или 9 ч. сутринта, а 

другите чак в 9 вечерта и така им изяждаме цял ден, срокът им тече 

все от тази дата. Те няма да обжалват, това е само за отстраняването 

на нередовностите.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Никой срок не може да се брои 

по часове, сроковете се броят по дни. Така че ние, ако входираме в 

9 ч. вечерта или 9 ч. сутринта, денят е изяден. Ние просто не можем 

да преброим по друг начин срока в никакъв случай, дори да искаме. 

Аз съм убедена в това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  ще  го 

подложа на гласуване, но има ли други становища по този въпрос? 

Няма. Колега Нейкова, моля продължете.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: „Раздел  VІ.  Промени  в  състава  на 

коалиция 

26.  Промени  в  състава  на  коалиция,  настъпили  след 

регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление 

(Приложение № 62 от изборните книжа за изборите за членове на 

Европейския парламент от  Република България)  и  представяне  на 

решение  за  промени,  което  трябва  да  отговаря  на  условията  за 

образуване  на  коалиция.  Промените,  настъпили  в  състава  на 

коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 55 от 

изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България).

27.  В случай че в коалицията се включват нови партии, те 

представят в ЦИК не по-късно от 19 април 2014 г. (35 дни преди 
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изборния ден) документите по чл.140, ал.3, т.1 от  Изборния кодекс 

(т. 21.1. от настоящото решение).”

Това са документите за всяка от съставните партии.

„28.  В  случай  че  една  или  повече  партии  напуснат 

коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-

малко две партии.

29. В случай че партия, чието наименование или абревиатура 

е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, 

ЦИК  с  решението,  с  което  извършва  промяната  в  състава  на 

коалицията,  определя  и  тридневен  срок  за  промяна  на 

наименованието на коалицията.  Коалицията  запазва  регистрацията 

си  за  участие  в  изборите,  ако  в  указания  срок  промени 

наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. 

Централната  избирателна комисия заличава от наименованието на 

коалицията  наименованието  или  абревиатурата  на  напусналата  я 

партия.

30. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи 

се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-

късно  от  22  април  2014  г.  (32  дни  преди  изборния  ден),  чрез 

подаване на заявление (Приложение № 62 от изборните книжа за 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България)  от  лицето/та,  представляващо/и  партията,  или  от 

представляващия/те коалицията от партии лице/а.

31.  Централната  избирателна  комисия  заличава  от 

наименованието на коалицията не по-късно от 22 април 2014 г. (32 

дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

32.  Партия,  включена  в  състава  на  коалиция,  не  може  да 

участва самостоятелно на изборите.

33.  Партия,  включена  в  състава  на  коалиция,  която  след 

регистрацията на коалицията, но не по-късно от 9 април 2014 г. (45 

дни преди изборния ден),  напусне  състава  й,  може да  участва  на 

изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел 

IV от настоящото решение.”
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. По този раздел, колеги? Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Не  знам  защо,  но  ми  се  струва,  с 

оглед практиката и на предишни години, че в т.  30,  там където е 

срокът,  в  който  партията  може да  напусне  коалицията,  трябва  да 

сложим и някакъв час, така както ще сложим час и за крайния срок 

за  регистрациите.  Или  17  ч.,  или  19  ч.,  както  е  практикувано  в 

предишни години, но трябва да има някакъв час, за да се знае, че до 

това време трябва да дойдат. И ако не сме сложили такъв час в срока 

за подаване на документите за регистрация, също трябва да заложим 

този час.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да сложим 18 ч.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, за мен 18 ч. е нормален срок.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, часовете за регистрация са в 

последния раздел, където е посочен краен срок с дата и час.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

пояснението. Други въпроси, мнения и предложения по този раздел? 

Няма.

Колега Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  „Раздел  VІІ.  Списъци  след 

регистрацията 

34.  Централната  избирателна  комисия  незабавно  след 

приключване на регистрацията на партиите и коалициите изпраща 

на районните избирателни комисии:

а)  списъци на регистрираните партии и коалиции;

б)  информация  за  извършените  промени  в  състава  и 

наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова.  Коментари,  предложения?  Не  виждам.  Продължете,  ако 

обичате.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: „Раздел  VІІІ.  Заличаване  на 

регистрация на партия или коалиция
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 35. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена 

регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди 

изборния  ден  (22  април  2014  г.).  Заличаването  се  извършва  по 

писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК...”

Колеги, ако ми позволите, тук искам само да вметна, че ни 

липсва такава изборна книга – писмено заявление за заличаване. Да 

помислим дали е необходима отделна книга.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не ни  трябва такава изборна книга, 

нали има „Промени”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ако  смятате,  че  има 

нужда от допълнителна изборна книга, но виждам, че няма нужда, 

имаме за промени.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: „Заличаването  се  извършва  по 

писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК, подписано 

от лицето, представляващо партията или коалицията или от изрично 

упълномощено  от  него  лице.  Към  заявлението  партията  или 

коалицията прилага и решението за заличаване.

36.  Централната  избирателна  комисия  с  решението  за 

заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната 

партия или коалиция депозит по чл. 129, ал.1 от Изборния кодекс.

37.  Депозитът  по  чл.  129,  ал.  1  от  Изборния  кодекс се 

възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на 

ЦИК по т. 36.

38.  Депозитът  по  чл.  129,  ал.  1  от  Изборния  кодекс се 

възстановява и в случаите, когато след извършване на проверката от 

Главна  дирекция  „ГРАО“  в  Министерството  на  регионалното 

развитие на списъците по т. 13, буква „д“ и т. 21.6. се установи, че 

партията  или коалицията не отговаря  на изискванията  на чл.  133, 

ал.3,т.5,  съответно  чл.  140,  ал.  3,  т.  6  от  Изборния  кодекс,  и 

регистрацията й е заличена с решение на ЦИК.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Заповядайте, колега Златарева.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Веднага се вмъквам. И тук една 

следваща точка 38: „Върнатите депозити по  37 и 38 не се считат за 

разход при отчета.”

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те са върнати, няма как да е разход.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Оттеглям предложението си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

коментари? Продължаваме със следващия раздел.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Раздел ІХ. Справка в списъците по 

т. 13, буква „д“ и т. 21.6.

39. Централната избирателна комисия осигурява възможност 

всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в 

списъците по т. 13, буква „д“ и т. 21.6. по единен граждански номер, 

съответно по личен номер за всеки избирател - гражданин на друга 

държава - членка на Европейския съюз, при избори за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България,   включително  на 

безплатен телефонен номер.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  По раздел  ІХ има ли 

някакви поправки? Продължаваме.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Раздел Х.   Подаване на документи 

за регистрация

40.  Централната  избирателна  комисия  започва  да  приема 

документи за  регистрация на партиите и коалициите за  участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България  от  9,00  ч.  на  2  април  2014  г.  в  сградата  на  Народното 

събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото за зала 

„Света София“. 

Колеги,  на  своя  глава  сложих  тази  дата.  Има  ли  други 

предложения?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Искам да подкрепя предложението 

за 4 април. Много ви моля да имате предвид от името и за сметка на 

цялата комисия, не само от мое име, че ние трябва да уведомим по 

подходящ  начин  гражданите  за  това.  Няма  как  да  стане  преди  4 

април чисто физически.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Съгласна  съм. 

Обединяваме се на дата 4-ти, защото ще приемаме документи и в 

събота и в неделя и ще дадем възможност на партиите да съберат 

подписите си навреме.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Единственото  ми  съображение  да 

запиша  2  април  беше  да  има  повече  време  за  отстраняване  на 

нередовности.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Обединяваме се около 

4 април. Уважаеми колеги, обединяваме се в т. 40 да пишем дата 4 

април 9 ч. Не трябва ли да пишем крайния час или после го пишете?

Продължете нататък.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отбелязвам си, че началото е 9 ч. на 

4 април.

„41. Приемането на документите се извършва всеки ден от 

9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на 

партия или коалиция е 17,00 ч. на 9 април 2014 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция е 17,00 ч. на 19 април 2014 г.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Аз  се  извинявам,  нас  ни  смущава 

обстоятелството,  че  реално  остават  три  работни  дни  и  събота  и 

неделя за регистрация.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А моите съображения извън тези са, 

че  изборните  книжа  са  от  днес.  Те  са  обнародвани  в  „Държавен 

вестник”, но го няма съдържанието. Реално подписките се събират 

от днес и не могат да бъдат готови до 2 април.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  колегата 

Нейкова да изчете в условия на тишина целия раздел и след това да 

направим своите коментари. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  „  42.  Не  се  изисква  нотариална 

заверка  на  заявленията,  образците  от  подписите  на 

представляващите партиите и коалициите, образците от печатите на 
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същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите 

за регистрация в ЦИК. 

43.  За регистрация на всяка  партия и коалиция,  както и за 

промени  в  състава  на  коалиция  ЦИК  приема  отделно  решение. 

Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България 

(Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България),  съответно  в 

регистъра  на  коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България (Приложение № 55 

от  изборните  книжа  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България). 

44. Централната избирателна комисия издава удостоверение 

за  регистрация  на  партия  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България (Приложение № 57 

от  изборните  книжа  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България), удостоверение за регистрация на 

коалиция  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България (Приложение № 58 от изборните 

книжа  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България)  и  удостоверение  за  промени  в  състава  на 

коалиция  (Приложение  № 63  от  изборните  книжа  за  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България).”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно  предложение – не 

може ли да пишем само „Приложение № 58 от изборните книжа”. И 

така да бъде навсякъде, защото да пишем „за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България” става много дълго. 

Ясно е за коя регистрация става дума.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Смятам,  че  трябва да уточним 

крайния час,  в  който се подават  документи.  Аз мисля,  че  17 ч.  е 
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много рано,  да  запишем или 18,  или 19 – както реши комисията. 

Това е моето предложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само крайният срок е 18 ч., а всеки 

ден е 17 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  постигнахме 

съгласие. Други бележки?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Според мен, колеги, от всичко, 

което изчетохме, имаме само един спорен текст – този по Раздел ІІІ, 

т. 9. Вижте каква редакция предлагам аз, мисля, че е ясна. Първото 

изречение остава:

„9. Сумите  от  депозитите,  които  не  се  възстановяват, 

постъпват  в  Център  „Фонд  лечение  на  деца”  към  министъра  на 

здравеопазването.  Тези суми не се смятат за разходи на партии и 

коалиции, свързани с финансиране на предизборни кампании.”

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предложението е хубаво.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да кажа нещо? Това няма как 

да  им е  разход  в  предизборна  кампания,  те  просто  не  участват  в 

такава.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  това  исках  да  уточня  –  че 

когато се възстанови депозитът, вие си получавате парите, никакъв 

разход не може да бъде.  Тоест вие сте внесли един депозит,  след 

което  си  го  получавате  обратно.  А на  другите  депозитът  отива  в 

един фонд и тогава те биха могли да кажат, че тези пари от депозита, 

които са отишли във фонда, са техен разход. Но няма логика, защото 

текстът на ал. 2 казва, че не са разход.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  ще  предложа  да  минем  на  чисто 

практически нещица. Имаме две неща. За предизборната кампания 

партиите имат лимит за някакви си разходи, нали така? А депозитът 

е извън предизборната кампания. Той пак е разход на партията, но 

по Закона за политическите партии, което е съвсем друг тип отчет. 

Тук  в  случая  отчетът,  който  за  тези  избори  ще  представят,  е  за 

предизборната кампания. Няма логика този депозит, когато още не е 

започнала  предизборната  кампания,  да  се  счита  за  отчета,  който 
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партиите  ще  дадат  за  предизборната  кампания.  Мисля,  че  този 

въпрос  е  ясен.  Да  не  бъркаме  двата  типа  разходи  на  партията. 

Партията  прави,  така  да  се  каже,  целогодишни  разходи,  а  прави 

специални разходи в специален лимит за тези избори. Ето за това 

става въпрос. Да не се хващаме за думите, а да гледаме практически 

как стават тези нещица. Мисля, че в предложението беше ясно за 

какво става въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Имам  една 

молба,  колеги,  да  прекъснем  засега  разискванията,  защото  много 

емоционално започнахме да коментираме.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  погледнете  си  закона. 

Отчитането е в невъзстановени суми само.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Процедурно  прекъсвам 

разискванията,  за да ви съобщя, че от лицата, заявили желание за 

участие в нашия Обществен съвет, десет вече са тук, събрали са се и 

идват насам, за да се срещнат с нас. Така че моля да прекъснем за 

десет минути този дебат. (Членовете на Обществения съвет влизат 

в залата.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден  на 

организациите  от  неправителствения  сектор,  които са  участвали с 

наблюдатели  в  изборите  и  които  заявиха  желание  да  участват  в 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия!  Добре 

дошли! Благодарим ви.

Обръщаме се  към вас  и ви казваме „Честито!”,  казваме си 

„Честито!”  и  на  нас.  Виждате,  че  се  срещаме в  работен  порядък. 

Бихме искали да отправим само няколко послания. Те са: да работим 

конструктивно,  вие  сте  нашите  помощници,  но  вие  сте  нашите 

критични очи, за да подобрим организацията и произвеждането на 

изборите и за да можем да гарантираме честни и свободни избори. 

Това е посланието от нас като Централна избирателна комисия.

Колеги,  искате  ли  да  кажете  нещо  на  нашия  Обществен 

съвет?

ОБАЖДАТ СЕ: Добре дошли и на добър час!
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да се представят?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, заповядайте.

ИВАЙЛО ЦОНЕВ:  Казвам  се  Ивайло  Цонев,  представител 

съм на неправителствена организация. Участвал съм в наблюдение 

на избори и анализ на целия изборен процес. Организацията се казва 

„Европейска асоциация за защита на човешките права в България”. 

Екипът  ни  е  основно  от  международни  изборни  експерти, 

включително аз работих към мисията на ОССЕ за наблюдение на 

изборите  през  май  2013  г.  Наблюдавали  сме  няколко  избора  в 

страната, аз специално референдума и президентските избори, като 

също така сме изготвили и анализ на целия изборен процес тогава. 

До  преди  няколко  месеца  участвах  от  името  на  организацията  в 

предишните  два  обществени  съвета  към  комисиите,  които 

изработиха  новия  Изборен  кодекс,  така  че  съм  доста  наясно  и  с 

процеса на неговото изработване,  и с неговите положителни и по-

слаби  страни.  Ще  се  радвам  да  допринеса,  с  каквото  мога,  и  за 

произвеждането на тези предстоящи избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте.

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви много. Не всички могат 

да имат този опит като на колегата. Представлявам Федерацията на 

независимите студентски дружества, неин външен консултант съм. 

Миналата  година  участвах  като  наблюдател  в  изборния  процес. 

Организацията, която представлявам, многократно участва със свои 

наблюдатели. Е, понякога и в ход човек се учи. Не знам какво да 

кажа повече.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте.

ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА:  Представител  съм  на  сдружение 

„България  на  гражданите”.  Бяхме  наблюдател  в  предходните 

парламентарни  избори  и  винаги  сме  работили  за  промяна  на 

правилата по посока прозрачност и демократичност. Надяваме се да 

сме полезни в този процес.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте.

АНТОАНЕТА  ЦОНЕВА:  Здравейте!  Председател  съм  на 

Управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда – 

организация,  която  е  наблюдавала  редица  избори.  Освен  това  се 

занимаваме със застъпничество за честен изборен процес. Това е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте.

ЙОРДАНКА  БАЧЕВА:  Здравейте!  Председател  съм  на 

Управителния съвет на сдружение „Нова алтернатива”. Честито на 

всички вас, бъдете живи и здрави и успешна работа за реализиране 

на  новия  Изборен  кодекс!  Аз  съм  участвала  в  двата  обществени 

съвета в проекта на Изборния кодекс и след това в приемането му. 

Вярвам, че ще положа всички усилия да помогна с каквото мога като 

специалист  и  в  прилагането  на  самите  нормативни  разпоредби  в 

Изборния кодекс. Благодаря ви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

ГАЛИНА  АСЕНОВА:  Аз  съм  изпълнителен  директор  на 

Института  за  социална  интеграция.  Нашата  организация  беше 

регистрирана като наблюдател на парламентарните избори в 2013 г. 

Моля да ме извините за закъснението, но започнахме организация на 

обучението  на  наблюдатели,  които  все  още  не  сме  регистрирали. 

Очевидно навсякъде бързам, за да свършим повече работа.

Поздравление  към  всички  вас,  членовете  на  Централната 

избирателна комисия, за избора ви и се надявам на добра съвместна 

и успешна работа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте.

ДАНИЕЛ  СТОЯНОВ,  председател  на  Асоциация  за 

реинтеграция  на  осъдени  лица:  Добър  ден!  Аз  също  да  честитя 

избора на новата Централна избирателна комисия и да й пожелая 

успех  в  тежката  и  отговорна  задача  в  изключително  кратките 

срокове  за  постигане  на  прозрачност,  честност  и  доверие  в 
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избирателите към изборите. Специализирали сме се в наблюдението 

на гласуването в местата за задържане и в местата за лишаване от 

свобода.  Надявам  се  все  пак  като  членове  на  Обществения  съвет 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  да  чуят  и 

специфичните  проблеми,  които  възникват  с  гласуването  и  там. 

Благодаря ви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

КАЛИН СЛАВОВ: Благодаря. Аз съм изпълнителен директор 

на  Асоциация  „Прозрачност  без  граници”.  Виждам,  че  краткото 

време  до  изборите  оказва  влияние  дори  върху  темпото,  с  което 

всички ние говорим тук в тази зала, леко забързано.

Ние имаме много сериозен опит още от 2001 г. В наблюдение 

на  изборите  тук  в  България,  широка  мрежа  от  международни 

експерти,  включително  и  такива,  които  наблюдават  избори  в 

чужбина. Не това обаче е главното, което искам да кажа. Струва ми 

се, че освен, разбира се, приятелското пожелание към Централната 

избирателна комисия да има спокойна и ползотворна работа, защото 

в  оставащото  кратко  време  до  изборите  вие  имате  да  свършите 

много  неща,  ние  с  каквото  можем  да  подпомогнем,  бихме  го 

направили с удоволствие. Но струва ми се, че въпреки съвършено 

приятелското настроение, което има и между нас, а и от нас към вас, 

а  виждам  и  в  обратната  посока,  Общественият  съвет,  неговото 

конструиране, начинът, по който ще работи, като че ли в момента 

поставя повече въпроси, отколкото отговори има.

Ключовият  въпрос  може  би  ще  бъде  за  това  как  си 

взаимодействаме  ние  като  организация  и  вие  като  Централна 

избирателна комисия, която е изключително натоварена, има своите 

заседания.  Всъщност  това  взаимодействие  трябва  да  бъде  така 

организирано,  че  ние  да  не  пречим  на  вашата  работа,  да  не  ви 

затрудняваме, по-скоро да бъдем в полза. Но от друга страна, този 

процес ми се струва, че трябва да бъде и двустранен, да стане под 

формата на диалог, а не някак нашата експертиза да се концентрира, 

синтезира и да се пуска не е ясно къде.
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Явно това ще са въпроси, които ще дискутираме, не ми се 

иска сега да навлизам в тях в детайли.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви. 

Заповядайте, проф. Друмева.

ЕМИЛИЯ  ДРУМЕВА:  Здравейте!  Драги  колеги,  още  от 

1990 г. имам един силен професионален ангажимент в областта на 

изборното право и предлагането ми за член на Обществения съвет от 

Института  за  модерна  политика  за  мен  е  едно  силно  признание, 

което  аз  високо  ценя.  Признанието  за  този  мой  ангажимент  в 

изборното правно пространство много ме мотивира да бъда полезна 

в общата ни задача.

Виждам работата на Обществения съвет не като критик или 

някакъв контрольор, а като сътрудник, партньор в общата кауза, а тя 

е  обща  кауза  на  обществото.  И  най-вече  за  представителите  но 

обществото  в  лицето  на  обществените  организации  да  имат 

осведоменост, да имат пряка пътека към органите и институциите, 

които са ангажирани непосредствено в изборния процес.

Впечатлена  съм  много  положително,  просто  дойдох  в 

сградата  с  думи  на  приветствие  към  вече  свършената  работа  от 

Централната  избирателна  комисия.  Защото  всеки  път  излизат  по 

няколко решения, някои от тях съм разпечатала, тоест правя си вече 

моята  папка.  С  този  ритъм  на  работа  и  несъмнено  подготвеност 

убедена съм целите, които са много близки, ще бъдат постигнати. 

Пожелавам успех!

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

МИХАИЛ  МИРЧЕВ:  Аз  съм  представител  на  ГИДСИ  – 

организация,  която  функционира  активно  от  1990  г.  Във  всички 

видове  избори.  Лично  аз  активно  работя  в  ГИСДИ  от  2001  г. 

Пожелавам на Централната избирателна комисия да работи наистина 

професионално – това е нещо, което наистина липсваше в България, 

имаме много партизанщина в политическия процес, така че една от 

предпоставките  е  да  върнем  демокрацията  в  много  по-големи 

29



стойности. Това е в професионализма на тези, които организират и 

контролират изборите.

Освен  представител  на  ГИСДИ  може  би  неофициално  да 

знаете,  че  съм  и  председател  на  Българска  социологическа 

асоциация,  тоест  покривам  полето  на  компетентност  на  всички 

видове изследвания, които касаят изборите преди, по време и след 

изборния ден. Мисля, че тук има доста замърсена практика и е редно 

да положим съвместни усилия малко да нормализираме нещата.

Ние като ГИСДИ и като БСА вероятно ще ви сезираме за част 

от проблемите в момента евентуално да се вземат съвместно мерки, 

за  да  може  да  се  оздрави  малко  и  тази  част.  Благодаря  ви. 

Пожелавам ви още по-ползотворна работа!

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Професоре,  като  казвате 

„замърсеност тук”, нямате предвид тази зала, нали?

МИХАИЛ МИРЧЕВ: Говоря конкретно. И днес като вземете 

пресата,  изключително  непрофесионално  публикуване  на  някакви 

данни от неясно какви изследвания, с което просто се утвърждава 

представата,  че  от  името  на  социологията  някой  се  опитва  да 

манипулира обществено съзнание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

СЕЗГИН МЕХМЕД: Здравейте! Аз представлявам фондация 

„Младежка  толерантност”.  Участвали  сме  като  наблюдатели  на 

предходните  избори,  както  и  в  обществения  съвет,  който  даде 

становище  към настоящия  Изборен  кодекс.  Пожелавам на  всички 

ползотворна работа и желая все пак като представител на младежта 

да  вкараме  малко  младежка  енергия  и  в  настоящите  събрания. 

Мерси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

представителите  на  всички  организации.  Вие  ни  познавате,  няма 

смисъл да се представяме. Бяха повдигнати много важни въпроси. 

Тези въпроси ще се изчистят с вас най-скоро. Затова сега наистина 

ви  предлагам  да  се  съберете  в  малката  зала  и  да  започнете 

обмислянето  на  вашия  правилник  и  вашето  представителство.  От 
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наша страна за първи контакт ще дойдат господин Цветозар Томов и 

госпожа Таня Цанева,  така  че  ние веднага  ще имаме и обратната 

информация, докато се занимаваме с другите точки от нашия дневен 

ред. Благодаря ви.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, 

продължаваме  откритото  заседание  по  повод  на  гласуване  на 

решението, свързано с регистрация на партии и коалиции в ЦИК за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент. 

Прочетохме цялото решение и по раздели има някои сравнително 

дребни поправки. 

Основната  поправка,  която  предизвика  спор,  но  по  която 

можем да се съгласим, е т. 9 на Раздел ІІІ, в която остава така както 

докладчикът  е  представил,  поне  такова  предложение  имаше,  с 

второто изречение да започва „Тези суми не се смятат за разходи…” 

Мисля, че всеки от нас разбра как законът е определил характера и 

характеристиката на сумите, които не се възстановяват.

Друго сериозно, съществено изменение нямаше. В   Раздел ІV 

имаше  една  поправка  в  т.  13.  Граматическите  поправки  или 

техническите поправки няма да споменавам. 

И  трябва да  уточним,  на  няколко  пъти  пишеше  „от 

съобщението”. Там, където трябва да посочим час на постъпване на 

жалбата или на постъпване на указанията, които трябва да дадем за 

поправка на документите, предлагам час да не слагаме, защото дните 

ги  броим,  както  вече  се  обединихме  всички  юристи,  че  дните  се 

броят по дни, а не по часове и не бихме могли никаква привилегия 

да направим на някого, който сутринта е получил съобщението, а на 

друг вечерта да е получил съобщението.

И  накрая  трябва  да  уточним  4  април  ли  остава,  както  се 

обединихме, и в колко часа завършва крайният ден – 18 ч. 

Това е, което трябва да изгласуваме днес.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал още едно предложение 

да направя към т. 9. Предложението ми е изобщо да отпадне второто 

изречение.  Ще  ви  кажа  защо.  Защото  ние  пишем  решение  за 
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регистрация на партии и коалиции, а това касае финансовата страна. 

Има  си  Изборен  кодекс,  който  си  е  закон,  и  това  е  работа  на 

Сметната палата после да го проверява. Защо трябва в решение за 

регистрация да се задълбаваме и да се чудим как да бъде. Нека да го 

махнем.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  съм  склонна  да 

приемем, защото ако възникнат конкретни казуси, ще им отговаряме 

конкретно и ще тълкуваме както е в закона. Докладчикът какво ще 

каже?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Съгласна съм.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Значи се обединяваме 

часът за крайния срок за регистрация да е 18 ч. Съгласни ли сме? Да. 

Друго  време, от 9 до 17 ч. ли приемаме регистрации? И започваме 

да приемаме на 4 април.

Гласуваме ли го това? Който е съгласен, моля да вдигне ръка.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам  да  е  от  по-рано. 

Техническата възможност да се осигури достъпът от 3 април вече е 

налице. Който е готов, може да дойде.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Преди почивката ние се 

обединихме около това, че едва днес са видени документите, защото 

за  снощи не можем да говорим – 10 или 11 ч., едва днес са видени. 

Някой да не ни упрекне, че днес е понеделник, а има четири дни за 

справяне с указанията, затова се обединихме одеве за четвърти. Това 

ми е съображението.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам,  ако  има 

възможност,  нека  да  им  дадем  от  по-рано.  Така  или  иначе, 

Комисията е постоянен орган, тя заседава, няма да има проблем за 

приемането. Ако някой е готов от 3 април, нека да дойде, добре е 

дошъл. Ако партиите не могат да се оправят, те имат краен срок.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Баханов има 

думата.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Приемам  аргументите  на  досега 

изказалите се, конкретно на колегата Андреев. Но считам, че, първо, 
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вчера бяха публикувани всички изборни книжа, ако не се лъжа, даже 

снощи, значи говорим, че днес реално могат да се запознаят хората и 

потенциалните  кандидати  с  тях.  Освен  това  мисля,  че 

основополагащото  е  днешното  решение,  което  все  още  не  сме 

приели.  А  днес  е  в  15,15  ч.,  така  че  днешното  решение  ни  е  за 

регистрациите на партиите и коалициите в Централната избирателна 

комисия, което е основополагащо на всички по-нататъшни истории 

и документи, които ще подават партиите. Така че днес не знам кога 

ще бъде публикувано на нашия сайт, но едва от утре могат реално 

могат да се запознаят хората с него. Не може да караме хората в 18 

или 20 ч. хората да стоят и да чакат нашето решение. Така че реално 

от утре сутринта ще се запознаят.

И така, предложението ми е за 4 април, 9 ч., както се бяхме 

разбрали. Благодаря ви.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Госпожа  Алексиева 

има думата.

ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Искам  да  напомня  по  един 

деликатен начин,  че субектите отвън не мислят с тези аргументи, 

субектите отвън по-скоро мислят, че ние не би следвало да даваме 

начален  срок  и  това  ги  дразни.  Казвам  го,  защото  има  опит  от 

предходни избори, включително този график, който ние създаваме 

като  Централна  избирателна  комисия,  да  бъде  обжалван  пред 

Върховния административен съд. Имаше такъв опит. Затова казвам, 

че  може  би  наистина  е  добре  графикът  да  осигури  по-голяма 

възможност.  Ние сме убедени,  че  на  3  април най-вероятно никой 

няма  да  дойде,  но  нека  да  напишем  по-ранната  дата,  за  да  бъде 

осигурена  по-голяма  възможност  и  като  начало.  Спомнете  си 

предходни избори и този спор, който тогава се получи, включително 

се  получи  неприятен  за  Централната  избирателна  комисия,  която 

нямаше вина за това.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа Ганчева  има 

думата.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  аз подкрепям началото да 

бъде 4 април, тъй като мисля, че сериозни затруднения ще възникнат 

и от структурирания електронен вид, в който трябва да се представи 

списъкът. И доколкото знам, има някакво техническо задание, което 

ние трябва да качим на сайта. Не техническо задание, не се изразих 

правилно.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  не  мога  да  разбера,  няма 

проблем да бъде и от 4 април. Проблемът е единствено какво пречи 

ние да дадем по-голям срок, при положение че партиите, които не са 

готови,  а според мен една голяма част от партиите вече почти са 

готови, да имат максимално време. Защото могат да ни кажат: вие ни 

регистрирате от 4 април или от 5 април, след което ни давате един 

кратък  срок,  в  който  ние  не  можем  да  представим  или  нови 

подписки, или не можем да подготвим новите документи, които ни 

липсват.  А  така  имаме  време  и  ние  да  ги  уведомим,  срокът  е 

тридневен  за  отстраняване,  но не  по-късно  от  последната  дата  за 

регистрация – това е 9 април. От 4-ти до 9-ти са само пет дни.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: От 4-ти до 9-ти са шест 

дни. Нашето основно решение как се регистрира партия пред ЦИК в 

момента се дискутира, не е гласувано, трябва да се качи на сайта. 

Упрекът,че няма време е повече за това, че ние не сме им дали време 

да  си подготвят  документите,  отколкото тези шест  дни,  които ни 

предстоят.

Така че подлагам на гласуване двете дати. Не бих искала да 

се конфронтираме.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И банковата сметка я няма.

ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Чакаме информацията.  Ние сега 

гласуваме за датата, а чакаме информация за банковата сметка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Преди  да  гласуваме 

цялото  решение  предлагам  първо  датата  да  гласуваме.  Който  е 

съгласен регистрацията на партиите да започне на 4 април, моля да 

гласува.
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Гласували  17 члена  на  ЦИК:  за  –   8:  (Мария  Бойкинова,  

Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Владимир  Пенев,  Мария  

Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Румен  Цачев,  Емануил  

Христов;  против -  9  :  Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  Севинч 

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

Матева, Александър Андреев и Румяна Сидерова).

Което означава, че на 4-ти не се приема.

Който  е  съгласен  на  3  април  да  започнат  да  се  събират 

документите, моля да гласува.

Гласували  17 члена  на  ЦИК:  за  –  12:  (  Ивайло  Ивков,  

Владимир  Пенев,  Мария  Мусорлиева,  Ивилина  Алексиева,  Севинч  

Солакова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Александър  Андреев  и  Румяна  

Сидерова.) 

Който е против да се приемат документите на 3 април със 

съображенията, че е рано, моля да гласува.

Против – 5:  (Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги  

Баханов, Румен Цачев и Маргарита Златарева.)

Решението  в  тази  част  от  кога  да  започне  приемането  на 

документите е, че те започват от 3 април от 9 ч.

Подлагам на гласуване цялото решение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Аз  правя  процедурно  предложение 

да оставим решението за утре,  защото не съм съгласна да даваме 

срокове,  без да сме готови с  всички документи по регистрацията. 

Като не е уточнена банковата сметка, да гласуваме решението утре.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не съм съгласен с направеното 

предложение и считам, че това решение днес трябва да се приеме по 

съображенията,  които  бяха  изложени  преди  малко  от  колегата 

Баханов – че те тепърва ще започнат да го четат. И второ, даването 

на банковата сметка не е задължение на Централната избирателна 

комисия.  Ние  не  сме  тези,  които  можем  да  определим  банковата 

сметка, на нас Българската народна банка ще ни я даде и ние ще я 

посочим.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  изсилваме 

нещата. За една дата, виждате, че не сме готови, защо ще изсилваме 

нещата, не разбрах какво е това противопоставяне – 4-ти или 3-ти. 

Само 15 минути преди почивката всички се обединихме за 4 април. 

Виждаме, че има някои нередовности. Неофициално се обединихме 

без гласуване. Сега изведнъж излезе третата дата и спорим за неща, 

които са безсмислени. Има думата Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колега  Андреев,  мисля,  че  наше 

задължение  е  –  това  го  пише  в  закона,  чл.  129,  това  е  част  от 

реквизитите, ние трябва да им посочим банковата сметка. Кой да им 

я посочи.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Тя  не  е  наша  сметка,  как  да  им  я 

посочим? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Когато  кажем,  че  изпращат  в 

Сметната  палата  отчетите  си,  нали  не  искате  да  кажете,  че  им 

обявяваме  както  електронния  адрес,  както  адреса  на  Сметната 

палата? Ние казваме: в БНБ. Но не определяме сметката.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ивков има думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: След така разразилия се спор за един ден 

и  след  новото  процедурно  предложение да  гласуваме  утре 

решението, в случай че стигнем до единомислие, аз мисля, че най-

разумното, което можем да направим, въпреки че гласувах срокът да 

е 3 април по простата причина да имат повече време хората,  пък 

който  иска,  да  дойде  на  4-ти.  Сега  се  поставя  въпросът,  че  няма 

номер  на  банковата  сметка,  аз  мисля,  че  не  е  добре  да  отлагаме 

решението за утре, по простата причина, че ще имат време всички да 

се запознаят – това, по което всички бяхме единодушни. От друга 

страна, аз съм склонен да преразгледаме решението си да не е от 3-

ти, а от 4-ти, ако няма банкова сметка. Просто да вземем решението 

от 4-ти и междувременно ще дойде банковата сметка,  ще я качим и 

така ще е най-разумно. Тоест да излезе решението днес,  а пък да 

прегласуваме регистрацията да започне от 4 април. Мисля, че е най-

разумно и така ми се струва логично.
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ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  няма  абсолютно нищо 

общо  между  нашето  решение  в  частта  банкова  сметка,  между 

нашето  решение  в  частта  публикуване  днес  или  утре  и  между 

нашето решение за началната дата на регистрация. Имаме различни 

принципи.  Моето  разбиране  за  принципите  е  това  да  приемем 

решението днес, колкото е възможно по-рано. Изразявам позиция е 

началната  дата  да  е  колкото  е  възможно  по-рано.  Моето  лично 

отношение във  връзка  с  банковата  сметка,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  е  субектът,  който дава  данни за  банкова 

сметка, но това, което досега винаги е правено, е тя да бъде качена 

на нашата интернет страница. Тоест тя ще бъде качена в  момента, в 

който се уточни. Ние трябва да приемем това решение днес по-рано 

и да качим информацията, когато я получим. Благодаря ви.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  за  качване  на  решението,  но 

когато го гласувахме, не знаехме, че нямаме банковата сметка. А кой 

е виновен не е от значение, тя е реквизит, който трябва да го има. 

Затова  ви  предлагам  да  се  обединим,  ако  не  е  толкова  важно, 

регистрацията да започне от 4 април. Аз вече гласувах да започне от 

3  април,  но  за  да  не  спорим  по  въпроса,  апелирам  да  го 

преразгледаме.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Сидерова има думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям обаче председателя и 

ви предлагам в т. 7 нашето изречение да завършва със „по сметка в 

БНБ”.  За  първи  път  през  2011  г.  включихме  банковата  сметка  в 

решението за регистрация, в предишни години винаги сме качвали 

като  отделно  съобщение  цялото  писмо  на  БНБ,  в  което  ни  сочи 

банковата сметка.  И целта на посочване на тази банкова сметка е 

улеснение на партиите, а не задължение на Централната избирателна 

комисия, тъй като това не е наша сметка.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Точно  това,  което  каза  госпожа 

Сидерова  –  дайте  да  четем  решението  какво  сме  записали:  „по 

следната  банкова  сметка  в  Българска  народна  банка”.  Четете 

решението,  което  ни  е  предложено  –  „по  следната  сметка  в 
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Българска народна банка”. Нали правим комисията да е в улеснение 

на гражданите. Знаете ли, че като публикуваме това решение, утре 

ще започнат да звънят от хиляда места: кажете банковата сметка.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Ако ме беше чул какво предлагам, 

щеше да чуеш, че предлагам думата „следната” да отпадне и да се 

напише „по  банкова  сметка  в  БНБ”.  Не  съм казала,  че  трябва  да 

остане „следната”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, ами ако до утре 

няма  банкова  сметка  и  до  четвъртък  също  няма  банкова  сметка? 

Недейте така? Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  аз  си  мисля,  че  тази  банкова 

сметка ще бъде необходима към първата възможна дата, на която ще 

идват  да  се  регистрират.  Преди  това  може  и  да  я  няма  като 

информация. Важно е да я има към датата.  Всеки представител на 

партия или коалиция знае къде да я потърси – или в сайта на БНБ, 

или в сайта на ЦИК, където ще бъде качена като съобщение. И аз не 

мисля, че трябва да забавим примерно решението в момента заради 

тази банкова сметка.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Андреев има думата.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  даването  на  банковата 

сметка е задължение на Българска народна банка. Представете си, 

както казаха, че има затруднение, защото главният счетоводител го 

няма днес, няма го и утре, ами ние може въобще да не регистрираме 

нито една партия, защото няма да излезем с решение. Даването на 

банковата сметка не е ангажимент, който е наш.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Моля  ви,  никой  не 

трябва да излиза в момента. Ние сме в режим на гласуване. А самото 

съображение на Андреев беше точно в посока, че ние не можем да 

рискуваме да започнем на 3 април да регистрираме партии, след като 

и  утре,  и  вдругиден  банковата  сметка  може  да  я  няма.  Аз  се 

изненадвам.  Това  че  днес  ще  излезе  решението,  ще  излезе  без 

банкова сметка и какво? Думата има Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам само да кажа, че решението на 

Централната избирателна комисия е да уреди начина на подаване, 

проверката  и  регистрацията  на  партии  и  коалиции  (в  момента 

изключихме инициативни комитети, защото по-нататък ще приемем 

решение,  за  да  не  бъде  сега  обемисто  решението).  Тъй  като  се 

намираме в сграда, която е на Народното събрание и във връзка с 

достъпа, ние се съобразяваме с правилник за достъп и вътрешен ред 

в сградата на Народното събрание и този правилник не е наш. По 

тази причина в началото говорихме за 4 април с оглед осигуряване 

на  отварянето  на  входа  откъм  Ларгото,  защото  този  вход  не  се 

отваря всеки ден, оттам не се влиза и няма достъп, за да може да 

осигурят  от  Народното  събрание  и  от  сектор  „Охрана”  към 

Националната служба за охрана.  За да можем обаче да дадем по-

дълъг  срок  на   партиите  и  коалициите,  се  наложи  да  направим 

допълнителни  уточнения  и  да  помолим,  ако  е  възможно,  да  се 

отвори този вход на 3 април. Хората ще направят тази организация, 

за да можем да отворим входа откъм Ларгото на 3-ти, пак казвам, 

защото  Централната  избирателна  комисия  приема  документите. 

Този въпрос, който касае БНБ, дори да става част от решението на 

Централната  избирателна  комисия,  това  би  следвало  да  се 

предостави  като  информация и  ние можем да  осигурим място  на 

интернет страницата на ЦИК, за да можем да улесним партиите и 

коалициите  и  инициативните  комитети.  Но  това  не  е  част  от 

процедурата  по  приемането  на  документите  в  Централната 

избирателна комисия. Иначе би следвало да се разпрострем и върху 

Фирмено отделение на Софийски градски съд, защото оттам пък ще 

се снабдяват с документи, с удостоверения за актуално състояние; да 

се  разпрострем  върху  сметки,  които  трябва  да  ни  представят,  по 

които ще се превеждат сумите, свързани с предизборната кампания. 

Всичко  това  обаче  е  извън  компетентността  на  Централната 

избирателна  комисия.  Ние  би  следвало  да  разпишем  правила,  по 

които те да имат достъп до Централната избирателна комисия, за да 

могат да си подадат документите, да знаем кои документи трябва да 
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представят,  да  уточним  правилата,  по  които  се  прави  проверка, 

уведомяват се и имат срокове за изправяне на пропуски и непълноти 

и  след  това  Централната  избирателна  комисия  се  произнася  с 

решение.  Другото  би  било  нарочно  забавяне  на  процедурата  и 

началото на приема на документите, при положение че можем това 

да го осигурим още на 3 април.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, 

поставям на гласуване следния въпрос. Отказва ли се Централната 

избирателна комисия от старата си практика, защото има решение, 

че  тя  използва  старата  практика,  да  цитира  банковата  сметка  в 

принципното решение? Ако се отказва от тази досегашна практика, 

който е съгласен Централната избирателна комисия да се отклони от 

досегашната си практика и да не посочи банковата сметка, по която 

партиите  ще  внасят  депозитите  за  участие  в  изборите,  моля  да 

гласува.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз такова нещо няма да гласувам. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Самата  ЦИК 

(некомплектуваната  ЦИК)  е  написала  едно  решение,  в  което  се 

казва,  че  всички  решения,  които  не  противоречат  на  сегашния 

избирателен закон от предишната ЦИК с друг състав, се прилагат. 

Ако вие искате да го уважите това решение,  трябва  да  гласуваме 

дали се отказваме от старата практика. Това е!

ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  моля  да  бъде  формулиран 

въпросът, по който гласуваме. Говоря по процедура.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Може ли за  момент?  Има едно 

предложение, което е направено от колегата Сидерова, и аз моля то 

да бъде подложено на гласуване. Предложението е да бъде променен 

текстът, като отпадне от т. 7 частта, която се отнася до номера на 

банковата сметка и остане „по банкова сметка в Българска народна 

банка”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Има  и  друго 

предложение, което направих аз, да се гласува това. Имате думата.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  имам  следното  питане. 

Партиите, които идват за регистрация, ако днес приемем решението, 

на  31  март,  удостоверението,  което  ще  представят  от  Сметната 

палата,  трябва  да  бъде  от  днешна  дата.  Така  е  било  винаги.  По 

Закона за политическите партии обаче 31 март е крайният срок, в 

който  трябва  да  подадат  декларация  за  миналата  година.  Това 

означава, че би трябвало да върнем партиите с една година назад, да 

не  им  вземем  за  2013  г.  отчет  за  финансите.  Затова  имам 

предложение да отложим решението за утре, да вземем решението 

на 1 април, а не на 31 март, защото иначе спокойно една партия като 

донесе на 31 март, ще кажем, че не е включена 2013 г.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте, Вие бяхте 

наред.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря,  че  като докладчик  и  аз 

мога да кажа какво мисля. Колеги, аз възразявам срещу отлагането и 

решението  да  се  разглежда  утре  по  следните  мои  съображения. 

Останала  съм  с  впечатление  от  предходни  избори  и  централни 

избирателни  комисии,  че  потенциалните  участници  в  избори  не 

веднъж са упреквали изборната администрация, че нямат достатъчно 

време  да  подадат  своите  документи,  особено  пък  и  в  случаите, 

когато има непълноти или несъответствия. Не разбирам защо искаме 

да ограничим сроковете, при положение че който не е готов на 3-и, 

ще дойде на 4-ти, на 5-и, на 6-и. Но ние трябва да дадем колкото се 

може  по-голям  срок.  Банковата  сметка  не  е  задължение  на 

Централната  избирателна  комисия  и  подкрепям  колегите,  които 

предложиха тя да отпадне от решението. Смятам, че с оглед една 

добра практика трябва да дадем по-дълъг срок, за да могат партиите 

да  си  съберат  необходимите  документи.  Изискването  за  дата  на 

документацията е не по-рано от 21 март. Аз не виждам в кодекса 

изискване да стане от датата на нашето решение издаването на който 

и да било документ от институциите, които имат отношение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Щом влязохме в този спор, значи ние от 

днес  даваме  право  да  се  регистрират.  Добре,  от  днес  излиза 
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решението ни. Да не изпаднем в ситуация партиите да ни обвинят в 

това, че даваме уж от 3-ти, но реално нямаме нито банкова сметка, 

значи даваме някакво право, от което не могат да се ползват.

РОСИЦА МАТЕВА: Ще отиде на гишето в банката и ще му я 

кажат!

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колега,  извинявайте  че  ви 

прекъсвам.  Ако  решението  ни  излезе  днес,  до  3-и  ще  имат 

възможност  да  си  съберат  другите  документи.  Направихме  голям 

проблем от една дата, защо да не им дадем по-голяма възможност.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Мусорлиева  има 

думата.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  само  едно  изречение. 

Централната  избирателна  комисия  говори  с  решенията  си.  Нито 

един орган не  би могъл  да  издаде  нищо,  ако не  види официално 

подписано  и  качено  на  страницата  ни  това  решение.  Тоест 

включително  аз  мисля,  че  ние  трябва  да  излезем  с  решението  и 

тогава БНБ да ни даде сметката.  Защото в противен случай не се 

знае каква сметка дава.  Честно казано, не си спомням в миналата 

комисия как е било.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Първо  предлагам 

процедурното  предложение,  направено  одеве  и  подкрепено  от 

Христов, да се отложи гласуване на решението за утре.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  17 члена  на  ЦИК:  за  –  6  (Мария  Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Георги Баханов,  Емануил Христов, Маргарита  

Златарева и Румен Цачев),  против –  11  (Ивайло Ивков, Владимир 

Пенев,  Мария Мусорлиева,  Ивилина  Алексиева,   Севинч  Солакова,  

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

Александър Андреев и Румяна Сидерова.) 

Не се приема предложението да се отложи гласуването утре.

Който е съгласен решението да се изгласува без посочване на 

банковата сметка, по която партиите трябва да внасят депозит преди 

да подадат документи за регистрация, моля да гласува. 
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Гласували  17 члена  на  ЦИК:  за  –  11  (  Ивайло  Ивков,  

Владимир Пенев,  Мария  Мусорлиева,  Ивилина  Алексиева,   Севинч  

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

Матева,  Александър  Андреев  и  Румяна  Сидерова),  против  –  6 

(Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Румен Цачев,  

Еманул Христов и Маргарита Златарева.)

ИВАЙЛО ИВКОВ: С оглед току-що взетите решения правя 

още едно предложение за текста. Може би систематичното му място 

е в т. 7а или както прецени докладчикът, да допълним един текст, с 

който  да  поясним,  че  ще  публикуваме  на  интернет  страницата 

номера  на  сметката,  по  която  се  внася  депозитът  най-късно  до  3 

април. Тя тогава ще е нужна на партиите и коалициите, ние ще сме я 

оповестили в срок, а пък няма да ни пречи да продължим работата 

си и да вземем днес решението. Считам го за логично и правя това 

предложение. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм съгласен с предложението 

на колегата Ивков, но все пак нека да сложим, че след получаване на 

номера на банковата сметка от Българска народна банка, същият ще 

бъде  качен  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Но трябва да се сложи 

и срокът 3 април. Ако не се сложи 3-ти, какво ще правим, няма да 

приемаме документи?

Има думата докладчикът.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с предложението 

на колегата Ивков къде точно да бъде поставен този текст, тъй като 

премахнахме  т.  9,  аз  ви  предлагам  неговото  предложение  да  се 

формулира като т. 8 и т. 8 ще стане т. 8.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: В кой раздел?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В Раздел ІІІ.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  логично  беше 

предложението на колегата Ивков да бъде след т. 7.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  не  разбрах,  че  е 

премахната цялата точка 9. Изобщо не е отпаднала т. 9, а отпадна 

второто изречение на т. 9.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Цялата т. 9 отпадна.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Не е вярно! Вижте как 

си говорим на различни езици. Предложението на Христов беше да 

отпадне  второто  изречение  на  т.  9,  за  да  не  допуснем  грешно 

тълкуване.  А  това  че  първото  изречение  трябва  да  стои,  това  е 

категорично и не се спори по него.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Добре,  тогава  предлагам 

предложението на колегата Ивков да бъде като второ изречение към 

т. 7.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Формулирайте го.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще го формулирам: „Номерът на 

банковата  сметка в БНБ се оповестява на интернет страницата  на 

Централната избирателна комисия веднага след съобщаването й от 

Българска народна банка, но не по-късно от 3 април 2014 г.”

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Преди  това  обаче  не 

гласувахме процедурното предложение, което аз направих.

Който  е  съгласен  Централната  избирателна  комисия  да  се 

откаже от предишната си практика да публикува банковата сметка 

на БНБ, моля да гласува.

ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може ли по процедура? Считам, 

че  така  направеното  предложение  има  два  проблема.  Първият 

проблем  е,  че  практиката  на  предходни  централни  избирателни 

комисии не е  идентична -  Централната  избирателна комисия не е 

публикувала банковата сметка, след това Централната избирателна 

комисия е публикувала. Това е по същество.

На второ място, по процедура. Считам, че ние нямаме право 

да даваме подобни оценки в нашите решения.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Самото решение, което 

е гласувано на 23 март, гласи, че решенията, взети от предишната 

ЦИК, а не от по-предишните ЦИК, се вземат предвид, стига да не 
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противоречат  на  Изборния  кодекс.  Тоест,  говоря  съвсем  точно, 

предишната ЦИК е тази, която има сумати решения, бланки и пр., 

така че не говоря изобщо неточно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега,  това  решение  е  само  за 

частичните избори.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Такова  е  решението, 

което сте гласували и ние се позоваваме на него многократно вече, 

не само веднъж, от миналите дни.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само за момент? В тази 

връзка  аз  искам  само  да  кажа,  че  предходната  Централна 

избирателна комисия не е имала избори за членове на Европейския 

парламент.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Но  сте  гласували 

такова решение.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  няма  как  да  има  такава 

практика.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Вие сте гласували това 

решение.  Дайте  да  го  отменим  тогава  това  решение.  А  то  касае 

правилника на предишната ЦИК. Недейте, няма да излезете с мен на 

глава. Това решение касае и правилника на предишната ЦИК, който 

ползвахте  в  продължение  на  седем  дни.  Това  касае!  Така  че  при 

правилника  на  предишната  ЦИК  е  важал  седем  дни  за  всички 

решения, които Централната избирателна комисия е приела, но не 

важи за случая,  независимо че този правилник касае избори не за 

Европейски парламент.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не отричам това решение да се гласува по 

принцип. Моля обаче ясно да се формулира кой е номерът на това 

решение,  точно  предметът  и  приложимо  ли  е  към  изборите  за 

Европейски парламент. Иначе аз съм „за”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ама вие сте го приели.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може да сме го приели, но сме приели 

две хиляди решения, госпожо председателстващ, и аз конкретизирам 

като юрист, трябва да знаем в крайна сметка ясните белези на един 
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акт. За кой конкретен индивидуален акт става въпрос, а не въобще 

на ангро.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това не е индивидуален 

акт, това е поднормативен акт.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще видим какъв е. Аз само предлагам да 

го индивидуализираме, за кой акт става въпрос.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тъй  като  госпожа  Златарева,  която  е 

вносител на това предложение, е много уважаван от мен юрист, аз не 

считам, че това решение има пряко значение за сегашната ни работа 

и към  решението, което ни предстои да вземем, считам, че това е 

едно общо решение. Не виждам кое диктува нейното предложение и 

апелирам да си оттегли предложението. В случай обаче, че госпожа 

Златарева  не си оттегли предложението,  тя има пълното право да 

иска то да бъде гласувано, а който има отрицателен вот, ще си каже 

мотивите.  И да  продължим напред работата  си,  защото мисля,  че 

прекалено  много  време  губим,  докато  сме  свежи,  за  нещо,  което 

логично  можем  да  изчистим  по-бързо.  Това  е  апел  за  малко  по-

конструктивна работа.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  намерих  решението,  което 

предполагам, че визирате, то е от 20 март и е на миналата Централна 

избирателна  комисия  и  гласи:  „Решенията  на  ЦИК,  приети  до 

влизане  в  сила  на  Изборния  кодекс,  запазват  действието  си 

доколкото не му противоречат.”

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, това имах предвид.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А това му противоречи. Аз не мисля, 

че  трябва  да  гласуваме  в  момента  Вашето  предложение  при 

обсъждането на това решение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Имах  предвид,  че 

госпожа  Сидерова  каза,  че  в  предишната  ЦИК  винаги  е  сочена 

банковата сметка на решението. До 2009 г. не е сочена тази банкова 

сметка,  след  2009  г.  е  започната  да  се  сочи  в  тези  указания  за 

регистрациите на партиите.  Това го каза госпожа Сидерова,  оттам 

взимам аз  думата,  за  приема,  че  сега  сменяме  практиката,  отсега 
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нататък ние няма да го сочим. И това се изисква, за да продължим 

по-нататък в кой момент ние не си приемаме това.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали може да взема аз становище? 

Първо, предишната комисия не е произвеждала избори за членове на 

Европейския парламент от Република България. Последните избори 

за членове на Европейския парламент от Република България бяха в 

2009 г. по Закона за избиране на членове на Европейския парламент 

от Република България.

Това,  което  аз  казах,  е,  че  е  имало  различни  практики  в 

предишни комисии.  Едва през  2011 г.  включихме в решението за 

регистрация  номер  на  банкова  сметка,  преди  това  винаги  сме 

слагали отделно обявление. Това с нищо не обвързва Централната 

избирателна  комисия.  Тук  се  разви  довод  от  нашия  председател, 

няма защо да повтарям. Ние не сме задължени с практики, при това 

по закон, който в момента не прилагаме.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  а  защо 

използвахте правилника?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Правилника  го  приехме  и  той 

действаше временно, докато приемем нов правилник.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Нали  този  старият 

правилник е бил направен не за избори за Европейски парламент.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, той беше направен за действие на 

Централната  избирателна  комисия  изобщо  и  той  е  правилник  за 

дейността, а не е правилник за произвеждане на избори.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  имам  пак  едно  питане. 

След като се оказа, че ние нямаме съгласуване с Българска народна 

банка,  за  да  получим  банковата  сметка,  кой  е  съгласувал,  че 

депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка се 

приемат  всеки  работен  ден  до  15,45  ч.,  а  в  последния  ден  се 

удължава до 17 ч., че за внесения безлихвен депозит в брой се дължи 

такса…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо не си кажете, че не искате да 

приемем решение!
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля ти се! Ще ти дам думата и на 

теб! Досега мълчах!

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Е,  малко  коректност, 

госпожа  Сидерова!  Малко  коректност!  А  защо  не  си  кажете,  че 

някой се обади по телефона да смени четвърта дата на трета дата?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Достатъчно се нагледахме на телефонни 

обаждания предния път.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  за  телефонни  обаждания, 

всички  са  се  обаждали.  Не  се  правете  на  света  вода  ненапита. 

Оставете ме да говоря.

На всичкото отгоре тук пише „това са данни от БНБ”. Кой ги 

е взел тези данни от БНБ и изведнъж се оказва,  че е забравил да 

вземе сметката?

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Може би докладчикът. 

Докладчикът има думата. Откъде взехте тези данни на БНБ?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  ще  обясня  защо  е  текстът 

заради това да не бъда вкара изкуствено в каквато и да било интрига. 

Текста съм го взела от предходни решения. Тези часове не съм ги 

изисквала  от  банката  или някой да  ми се  е  обадил  и  да  ми ги  е 

диктувал. Само че мисля, че всеки от нас знае, че това са часовете, 

до които банките приемат плащания в брой и по банков път. А да се 

правим че сега за първи път чуваме за такова нещо, честно да ви 

кажа, е несериозно.

Аз  подкрепям  предложението  на  госпожа  Мусорлиева,  че 

БНБ  не  би  могла  да  извърши  каквото  и  да  било  действие  по 

откриване  на  сметка  и  да  даде  неин  номер,  докато  няма  наше 

решение, че такава е необходима.

Искам наистина това нещо да се запише и в протокола,  че 

така както беше предложено решението, си е изцяло мое решение 

като проект, само и единствено може да се даде по-голям срок на 

партиите. Това е самата истина, а не че някой на някого се е обадил. 

Благодаря.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Завършихме скандала и 

се  връщаме  на  гласуването.  Продължавам  да  искам  да  гласуваме 

процедурното предложение, може да гласувате „против”.

Който е съгласен да се изостави практиката на предишната 

ЦИК  във  връзка  с  това  да  се  издава  решение  за  регистрация  на 

партиите,  без  да  се  сочи  банковата  сметка  за  депозита,  моля  да 

гласува.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  не  можах  да  разбера  какво 

гласуваме в момента.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не е коректно поставено.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз такова нещо не мога да гласувам, 

то излиза извън рамките на Изборния кодекс. Аз не съм съгласна, че 

има  някаква  практика,  която  е  задължителна  и  че  ние  сме  в 

системата на общото право, когато прецедентът е задължителен.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Но някак си трябва  да излезем от  това 

положение.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам  да  гласуваме  в 

цялост решението. Това е единственото нещо, което може да бъде 

предложено.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Точно  така!  Или  части  на 

решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Златарева.

Колеги, първо имам молба наистина да се върнем в рамките 

на  днешното  решение  и  днешната  процедура,  за  да  бъдем 

юридически изрядни.

Госпожо Нейкова, давам Ви думата, но при условие че ние 

говорим по съществото на проекта за решение. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Правя предложение в т. 7, тъй като 

отпада текстът за  посочване на конкретна банкова сметка,  целият 

текст  надолу  до  т.  8  да  отпадне,  за  да  не  създава  проблеми  с 

часовете. Пак подчертавам, че това аз сама съм го изписала. И тази 

информация да бъде прибавена към съобщението, когато качим на 
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интернет страницата ни информацията за банковата сметка. Това е 

моето предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има ли друго 

предложение в тази част? Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: На мен това предложение, както сте го 

изписали,  много  ми  харесва,  тъй  като  даваме  добра  и  пълна 

информация на гражданите как да действат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  подлагам  на 

гласуване  постъпилото  предложение този  текст  в  двата  абзаца  на 

точка 7 – абзац втори и абзац трети – да отпадне.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нека да каже какво остава.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  заповядайте, 

колега Нейкова, прочетете какво остава в т. 7.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моето предложение е т. 7 да бъде:

 „7.  За  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  партиите  и  коалициите  внасят 

безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева по 

банкова сметка в Българската народна банка. Номерът на банковата 

сметка  се  обявява  на  интернет  страницата  на  ЦИК  веднага  след 

съобщаването й от БНБ, но не по-късно от 3 април 2014 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  ясната 

формулировка. Който е съгласен с така направеното предложение за 

т. 7, моля да гласува.

 Гласували  16 члена на ЦИК:  за  –  12:  ( Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

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

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев  и  Ивайло  Ивков),  

против  -  4  (Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова.)
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Колеги,  подлагам  на  гласуване така  направеното 

предложение за  решение  заедно  с  направените  изменения  и 

допълнения. Който приема това решение, моля да гласува.

Гласували  16 члена  на  ЦИК:  за  –  11:  (  Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Емануил Христов,   Севинч Солакова,  Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир Пенев и Ивайло Ивков),  против -  5 

(Маргарита  Златарева,  Румен  Цачев,  Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова.)

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 10, 11, чл. 127, ал.1 и 2, чл. 128, 

ал. 1 - 6, чл. 129, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 130, т. 1, чл. 131, чл. 132, ал.1, 

чл. 133  -  138,  чл.  139,  ал.  1,  чл.  140  -  146  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

І. Общи положения

1. Всяка партия може да участва в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България самостоятелно или в 

коалиция с други партии.

2.  Всяка партия може да участва в изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България  само  в  една 

коалиция.

ІІ. Правила за наименованията

3. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може 

да  повтаря  наименованието  или  абревиатурата  на  партия, 

регистрирана по Закона за политическите партии преди 21 март 2014 

г. ( ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г., в който е обнародван Указ № 54 от 

20 март 2014 г. на президента за насрочване на изборите за членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България),  включително 

чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. 

Тази  забрана  не  се  прилага,  когато  наименованието  или 
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абревиатурата  на  коалицията  повтаря  наименованието  или 

абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.

4.  Наименованието  или  абревиатурата  на  участващите 

партии  в  състава  на  коалиция  може  да  се  добави  в  скоби  към 

наименованието или абревиатурата на коалицията.

5.  Централната избирателна комисия извършва проверка за 

изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата 

на коалицията. При установяване на непълноти или несъответствия 

се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни 

от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 

(9 април 2014 г.). В случай, че указанията не са изпълнени в срок, се 

отказва регистрация. 

6. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред 

Върховния  административен  съд  (ВАС)  по  реда  на  чл.  58  от 

Изборния кодекс (ИК). 

ІІІ. Депозит за участие в изборите

7.  За  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  партиите  и  коалициите  внасят 

безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева по 

банкова сметка в Българската народна банка.

Номерът  на  банковата  сметка  се  обявява  на  интернет 

страницата на ЦИК незабавно след съобщаването й от Българската 

народна банка, но не по-късно от 3 април 2014 г.

8. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати 

от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България Централната избирателна комисия с решение възстановява 

депозита на партиите и коалициите, които са получили не по-малко 

от едно на сто от действителните гласове.

9.  Сумите  от  депозитите,  които  не  се  възстановяват, 

постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на 

здравеопазването. 

ІV. Регистрация на партиите 
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10. В  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България участват партиите, регистрирани в Централната 

избирателна комисия. 

11. Не по-късно от 9 април 2014 г. (45 дни преди изборния 

ден)   партиите  представят  в  ЦИК  заявление  за  регистрация 

(Приложение № 50 от изборните книжа). Заявлението се подписва от 

лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна 

регистрация.  Заявлението  може  да  бъде  подписано  и  от  лице/а, 

изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

12. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според 

съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено 

за отпечатване върху бюлетината; 

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

13. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от 

Софийския  градски  съд  не  по-рано от  21 март 2014 г.  (датата  на 

обнародване  в  „Държавен  вестник“  на  указа  на  президента  за 

насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) банков документ за внесен депозит;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията  (Приложение  №  51  от  изборните  книжа). 

Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели 

- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в 

списъка  се  посочат  имената,  личният  номер,  номерът  на 

удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в 

него, и подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен 
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вид,  като  съдържа  имената  и  единния  граждански  номер  (личен 

номер)  на  избирателите,  положили  саморъчен  подпис,  в 

последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина 

на  представяне  на  структурирания  електронен  вид  на  списъка  са 

определени в Решение на ЦИК № 15-ЕП от 26 март 2014 г.;

е)  удостоверение  от  Сметната  палата  по  чл.  37,  ал.  1  от 

Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети 

на  партията  за  всяка  от  последните  три  години,  а  за 

новорегистрираните  партии  –  от  датата  на  съдебната  им 

регистрация;

ж) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

з) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията, 

свързани с предизборната кампания;

и)  изрично  пълномощно  от  представляващото/те  партията 

лице/а,  в  случаите  когато  документите  се  подават  от 

упълномощено/и лице/а.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

документите по т.  11,  12 и 13,  а  списъците по т.  13,  буква „д“ в 

структуриран електронен вид се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в 

МРР за проверка. 

При  установяване  на  непълноти  или  несъответствия  от 

съобщенията им ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им 

в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния 

срок  за  регистрация  –  9  април  2014  г.  Когато  нередовностите  се 

установят  след  приемането  на  документите,  уведомяването  за 

отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за 

контакт  и  това  обстоятелство  се  вписва  в  регистъра,  като  се 

отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай, че указанията 

не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

15. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по 

реда на чл. 58 от ИК. 
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Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно 

регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът 

за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни 

преди изборния ден (19 април 2014 г.).

16. Главна дирекция „ГРАО“ в МРР извършва проверка на 

списъците по т. 13, буква „д“, представени от партиите (Приложение 

№ 51 от изборните книжа) не по-късно от 12 април 2014 г. (42 дни 

преди изборния ден).

17. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (9 

април 2014 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията 

на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, 

което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по 

реда на чл. 58 от ИК. 

V. Регистрация на коалиции 

18. В  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България участват коалиции, регистрирани в Централната 

избирателна комисия. 

19. Коалициите се регистрират въз основа на общо решение 

на включените в тях партии и  представят заявление за регистрация 

в ЦИК (Приложение № 52 от изборните книжа) не по-късно от  9 

април 2014 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението се  подписва 

от  лицето/та,  представляващо/и  коалицията  според  решението  за 

образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, 

изрично упълномощено/и  от представляващия/те коалицията.

20. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  коалицията 

според решението за образуването й;

б)  пълното  или  съкратено  наименование  на  коалицията, 

заявено за отпечатване върху бюлетината; 

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

21. Към заявлението за регистрация коалицията представя:
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21.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от 

Софийския  градски  съд  не  по-рано от  21 март 2014 г.  (датата  на 

обнародване  в  „Държавен  вестник“  на  указа  на  президента  за 

насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г)  удостоверение  от  Сметната  палата  по  чл.  37,  ал.  1  от 

Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети 

на  партията  за  всяка  от  последните  три  години,  а  за 

новорегистрираните  партии  –  от  датата  на  съдебната  им 

регистрация;

21.2. Решение  за  образуване  на  коалицията,  подписано  от 

лицето/та, представляващо/и партиите и подпечатано с печатите на 

участващите партии;

21.3. Образец  от  подписите  на  лицата,  представляващи 

коалицията;

21.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

21.5. банков документ за внесен депозит;

21.6. списък, съдържащ имената, единния граждански номер 

и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията  (Приложение  №  51  от  изборните  книжа). 

Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели 

– граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в 

списъка  се  посочат  имената,  личния  номер,  номерът  на 

удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в 

него, и подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен 

вид,  като  съдържа  имената  и  единния  граждански  номер  (личен 

номер)  на  избирателите,  положили  саморъчен  подпис,  в 

последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина 

на  представяне  на  структурирания  електронен  вид  на  списъка  са 

определени в решение на ЦИК № 15-ЕП от 26 март 2014 г.;
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21.7. удостоверение за актуална банкова сметка на името на 

партията  по  чл.164,  ал.2  от  ИК  (определена  да  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  коалицията, 

свързани  с  предизборната  кампания),  по  която  ще  се  обслужва 

предизборната кампания, издадено от съответната банка;

21.8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят 

за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  коалицията, 

свързани с предизборната кампания;

21.9.  изрично  пълномощно  от  представляващото/те 

коалицията  лице/а,  в  случаите  когато  документите  се  подават  от 

упълномощено/и лице/а.

22. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

документите по т. 19, 20 и 21, а списъците по т. 21.6. в структуриран 

електронен  вид  се  предават  незабавно  на  ГД  „ГРАО“  в  МРР  за 

проверка. 

При  установяване  на  непълноти  или  несъответствия  ЦИК 

дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от 

съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 

9 април 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането 

на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на 

заявения  адрес  или  телефон  за  контакт  и  това  обстоятелство  се 

вписва  в  регистъра,  като  се  отбелязва  и  датата  и  часа  на 

уведомяването.  В  случай,  че  указанията  не  са  изпълнени  в  срок, 

ЦИК отказва регистрация.

23. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по 

реда на чл. 58 от ИК. 

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно 

регистрира  коалицията  за  участие  в  изборите,  независимо  дали 

срокът за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 

35 дни преди изборния ден (19 април 2014 г.).

24. Главна дирекция „ГРАО“ в МРР извършва проверка на 

списъците по т. 21.6. представени от коалициите (Приложение № 51 
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от изборните книжа, не по-късно от 12 април 2014 г. (42 дни преди 

изборния ден).

25. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (9 

април  2014  г.)  се  установи,  че  коалицията  не  отговаря  на 

изискванията  на  чл. 140,  ал.  3,  т.  6  от  ИК,  регистрацията  й  се 

заличава  с  решение,  което  се  съобщава  веднага  на  коалицията  и 

подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

VІ. Промени в състава на коалиция 

26.  Промени  в  състава  на  коалиция,  настъпили  след 

регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление 

(Приложение № 62 от изборните книжа) и представяне на решение 

за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на 

коалиция.  Промените,  настъпили  в  състава  на  коалиции,  се 

отбелязват  в  регистъра  на  ЦИК (Приложение № 55  от  изборните 

книжа).

27. В случай че в коалицията се включват нови партии, те 

представят в ЦИК не по-късно от 19 април 2014 г. (35 дни преди 

изборния ден) документите по чл. 140, ал.3, т.1 от ИК (т. 21.1. от 

настоящото решение).

28. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, 

регистрацията  й  се  запазва,  ако  в  нея  са  останали  най-малко  две 

партии.

29. В случай че партия, чието наименование или абревиатура 

е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, 

ЦИК  с  решението,  с  което  извършва  промяната  в  състава  на 

коалицията,  определя  и  тридневен  срок  за  промяна  на 

наименованието на коалицията.  Коалицията  запазва  регистрацията 

си  за  участие  в  изборите,  ако  в  указания  срок  промени 

наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. 

Централната  избирателна комисия заличава от наименованието на 

коалицията  наименованието  или  абревиатурата  на  напусналата  я 

партия.
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30. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи 

се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-

късно  от  22  април  2014  г.  (32  дни  преди  изборния  ден),  чрез 

подаване на заявление (Приложение № 62 от изборните книжа) от 

лицето/та,  представляващо/и  партията,  или  от  представляващия/те 

коалицията от партии лице/а.

31. Централната  избирателна  комисия  заличава  от 

наименованието на коалицията не по-късно от 22 април 2014 г. (32 

дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

32.  Партия,  включена  в  състава  на  коалиция,  не  може  да 

участва самостоятелно на изборите.

33.  Партия,  включена  в  състава  на  коалиция,  която  след 

регистрацията на коалицията, но не по-късно от 9 април 2014 г. (45 

дни преди изборния ден),  напусне  състава  й,  може да  участва  на 

изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел 

IV от настоящото решение. 

VІІ. Списъци след регистрацията

34. Централната  избирателна  комисия  незабавно  след 

приключване на регистрацията на партиите и коалициите изпраща 

на районните избирателни комисии:

а) списъци на регистрираните партии и коалиции;

б) информация  за  извършените  промени  в  състава  и 

наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

VІІІ. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

35. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена 

регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди 

изборния  ден  (22  април  2014  г.).  Заличаването  се  извършва  по 

писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК, подписано 

от  лицето/та,  представляващо/и  партията  или  коалицията  или  от 

изрично  упълномощено  лице/а.  Към  заявлението  партията  или 

коалицията прилага и решението за заличаване.
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36.  Централната  избирателна  комисия  с  решението  за 

заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната 

партия или коалиция депозит по чл. 129, ал.1 от ИК.

37. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-

дневен срок от  влизането в сила на решението на ЦИК по т. 36.

38.  Депозитът по чл.  129,  ал. 1 от ИК се възстановява и в 

случаите, когато след извършване на проверката от Главна дирекция 

„ГРАО“  в  МРР  на  списъците  по  т.  13,  буква  „д“  и  т.  21.6.  се 

установи, че партията или коалицията не отговаря на изискванията 

на  чл.  133,  ал.  3,  т. 5,  съответно  чл.  140,  ал.  3,  т.  6  от  ИК,  и 

регистрацията й е заличена с решение на ЦИК.

ІХ. Справка в списъците по т. 13, буква „д“ и т. 21.6.

39. Централната избирателна комисия осигурява възможност 

всеки избирател – български гражданин, да може да прави справка в 

списъците по т. 13, буква „д“ и т. 21.6. по единен граждански номер, 

съответно по личен номер за всеки избирател – гражданин на друга 

държава – членка на Европейския съюз, включително на безплатен 

телефонен номер.

Х. Подаване на документи за регистрация

40. Централната  избирателна  комисия  започва  да  приема 

документи за  регистрация на партиите и коалициите за  участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България  от  9,00  ч.  на  3  април  2014  г.  в  сградата  на  Народното 

събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото за зала 

„Света София“. 

41.  Приемането  на  документите  се  извършва  всеки  ден  от 

9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на 

партия или коалиция е 18,00 ч. на 9 април 2014 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция е 18,00 ч. на 19 април 2014 г.

42.  Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

образците  от  подписите  на  представляващите  партиите  и 
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коалициите,  образците  от  печатите  на  същите,  както  и  на 

пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в 

ЦИК. 

43.   За регистрация на всяка партия и коалиция, както и за 

промени  в  състава  на  коалиция  ЦИК  приема  отделно  решение. 

Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България 

(Приложение № 54 от изборните книжа, съответно в регистъра на 

коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България (Приложение № 55 от изборните 

книжа). 

44. Централната избирателна комисия издава удостоверение 

за  регистрация  на  партия  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България (Приложение № 57 

от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  (Приложение  №  58  от  изборните  книжа)  и 

удостоверение за промени в състава на коалиция (Приложение № 63 

от изборните книжа). 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отиваме на точка 

трета от дневния ред, ще се върнем към втора точка, когато госпожа 

Грозева влезе в залата.

Колега Матева, моля да докладвате.

Точка 3. Писмо от  Министерския съвет с  вх. № ЕП-03-3 от 

27 март 2014 г.

РОСИЦА  МАТЕВА: Това  писмо  касае  техническите 

изисквания към протоколите, които са качени от  заседанието от 29 

март във вътрешната мрежа. Ако отворите файла, ще видите, че това 

са технически спецификации и изисквания, които са ни изпратени от 

Министерския съвет за съгласуване.  Предложението сега е нашата 

комисия с протоколно решение да ги съгласува и писмото е в този 
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смисъл  –  че  изпращаме  протоколното  решение  на  Министерския 

съвет, с което сме съгласували тези технически изисквания.

Писмото, което ви предлагам, е със следното съдържание: 

„В  отговор  на  Ваше  писмо  №  02.04.110/27.03.2014  г.  Ви 

уведомявам,  че  Централната  избирателна  комисия  със  свое 

протоколно  решение  от  31.03.2014  г.  съгласува  изпратената  ни 

Техническа спецификация/изисквания. 

Приложение: протоколно решение на ЦИК от 31.03.2014 г.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли предложения, мнения, възражения?

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение и 

протоколно решение, моля да гласува.

Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Ивайло Ивков.)

Благодаря.  По  точка  втора  от  дневния  ред  има  думата 

колегата Грозева.

Точка 2.  Доклад за постъпилите от областните управители 

предложения за състави на РИК.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, като ръководител на Работна група по състава и 

дейността  на  районните  и  общинските  избирателни  комисии, 

специалистите към тях и съставите на СИК ви докладвам, че към 

днешна  дата  са  пристигнали  абсолютно  всички  документи, 

изпратени  от  областните  управители,  относно  проведените 

консултации за назначаването на районните избирателни комисии.

Към настоящия момент съгласие са постигнали за състава на 

Районната  избирателна  комисия  –  Варна,  Сливен,  Смолян,  Стара 

Загора и Плевен. Или от общо 31 районни избирателни комисии
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 за пет от тях е постигнато съгласие относно разпределението 

на ръководните длъжности. За останалите документите така както са 

подадени от  представителите на различните  партии и коалиции, са 

изпратени  в  Централната  избирателна  комисия,  за  да  бъдат 

назначени тези комисии.

Работната  група  направи  проучване  и  ще  се  събере  утре. 

Разбира  се,  при  назначаване  на  районните  избирателни  комисии 

предлагам  да спазваме следния принцип, а именно. Съгласно § 1 т. 

10  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби,  парламентарно 

представени  са  партиите  и  коалициите  и  коалициите,  които  са 

участвали  в  последните  парламентарни  избори  и  имат 

парламентарна  група  в  Народното  събрание  към  датата  на 

насрочване  на  съответния  вид  избор.  Тъй  като  Централната 

избирателна  комисия  прие  решение,  с  което  приемаме  датата  на 

насрочване 21 март, към тази дата Народното събрание се състои: 

парламентарната  група  на  ГЕРБ  –  94  народни  представители,  на 

„Коалиция за България” – 83, на ДПС – 36 и „Атака” – 23. 

На тази база ще бъдат направени изчисления за това коя от 

четирите парламентарно представени партии какво присъствие ще 

има  в  ръководството.  Разбира  се,  при  разпределението  на 

ръководството  ще се  има  предвид чл.  61,  ал.  3,  изречение  второ, 

което гласи, че председателят, заместник-председателят и секретарят 

не могат да бъдат от една и съща партия и коалиция. 

Групата,  разбира  се,  ще  се  съобрази  с  това  ограничение, 

което е поставил Изборният кодекс.  След утрешното заседание на 

работната група ще докладва на Централната избирателна комисия 

какво разпределение предлага да бъде направено за назначаването 

на  районните  избирателни  комисии.  Естествено  така  направените 

изчисления ще бъдат предоставени на абсолютно всички членове на 

Централната  избирателна  комисия,  дори  ще  бъдат  качени  на 

страницата  на  ЦИК,  за  да  могат  и  хората,  които  не  участват  в 

работната  група  да  се  запознаят  с  направените  изчисления  и 
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съответно да видят доколко те ще отговарят на предложението на 

групата.

Освен това работната група ще приеме и някои критерии, по 

които  съответно  ще  бъде  предлаган  ръководният  състав  на 

районните избирателни комисии. Но по-подробно ще ви запознаем 

утре след решението на работната група.

Колеги, ако ви е удобно утре членовете на работната група да 

се съберат в 10 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изразявам  своето 

задоволство, че тази работна група работи така добре. Надявам се, че 

ще  продължи  по  същия  начин  професионално  да  работи,  защото 

знаем, че това винаги е бил чувствителен момент. Към днешна дата 

обаче има професионално отношение.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Само  да  изчета  групата:  Иванка 

Грозева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Румен 

Цачев, Владимир Пенев и Георги Баханов. Разбира се, поканени са и 

всички  други  колеги,  които  проявяват  интерес,  да  присъстват  на 

заседанието на работната група утре в 10 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.

Колеги, имате ли въпроси?

Във връзка с така представения ни доклад да приемем и едно 

протоколно  решение,  защото  вече  му  идва  времето,  във  връзка  с 

разпределението на членовете на Комисията по области.  Но имам 

една  молба  преди  това  за  последно  уточнение  да  направим  5-

минутна почивка.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

госпожа Грозева насрочи работна група за 10 ч., моля да използвам 

възможността  утре  в  11,30  ч.  да  свикам  групата  за  предизборна 

агитация. Изработили сме концепцията, да можем да я избистрим и 

да я внесем в Комисията, защото в спешен порядък идват задачите 

от следобеда нататък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
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Почивка 10 минути.

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата 

присъстват 10 членове на Комисията, имаме необходимия кворум, за 

да  закрия  днешното  заседание  и  да  обявя,  че  следващото  ни 

заседание ще бъде утре от 14 часа.

Приятна вечер и спорна работа!

(Закрито в 17 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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