ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 11
На 2 април 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 реда за проверка на списъците
с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и
независимите кандидати за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България.
Докладва: Владимир Пенев
2. Доклад на работната група по условията и реда за
провеждане

на

предизборната

кампания

и

организиране

и

провеждане на разяснителна кампания.
Докладва: Мария Мусорлиева
3. Доклад за проведените първо и второ заседание на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
Докладва: Цветозар Томов
4. Проект на решение относно условията и реда за участие на
наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Предложение за сключване на договор с БТА за медиен
мониторинг.
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Докладва: Александър Андреев
6. Проект на решение относно ползването на служебен
отпуск от кандидатите за членове на Европейския парламент от
Република България.
Докладва: Таня Цанева
Допълнителни точки включени в дневния ред:
1. Проект на решение за назначаване на РИК 5 район Видински.
Докладва: Иванка Грозева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита
Иванова
Солакова,

Златарева,

Мария

Александър

Веселинова

Андреев

Мусорлиева,

Андреев,

Камелия

Севинч
Стоянова

Нейкова, Цветозар Томов Томов, Владимир Георгиев Пенев, Георги
Славчев Баханов, Емануил Христов Христов, Ерхан Юксел Чаушев,
Ивайло Кирилов Ивков, Иванка Атанасова Грозева, Йорданка
Цвяткова Ганчева, Мария Христова Бойкинова, Росица Борисова
Матева, Румен Лилянов Цачев, Румяна Кирилова Сидерова, Таня
Анчева Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи.
Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия ,
имаме необходимия кворум и откривам днешното заседание.
Определям

госпожа

поименното гласуване.

Мусорлиева

като

преброител

на
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Дневният ред е пред вас. Имате ли своите предложения за
допълнения и изменения на така предложения ви дневен ред?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не знам с какво темпо ще напредваме,
но си мисля дали няма да е по-разумно точката, която ще докладвам,
да мине малко по-назад. Съображението ми е, че в момента се
провежда второто заседание на Обществения съвет. Бих могъл
съвсем оперативно да представя какво колегите там биха поискали
може би към края на нашето заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да се обединим

около това точка трета да стане точка шест, съответно четири, пет и
шест да станат три, четири и пет. Предполагам не възразявате.
Други предложения? Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не става въпрос за други предложения, а

тогава името на точката тогава да е за първите две заседания, след
като ще изчерпваме и второто заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, „за проведените

първи две заседания”.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те днес ще вземат решенията, които
обсъждаха на първото заседание, така че е по-добре да изчакаме да
ги вземат. Може би ще мога да ги докладвам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, колеги, обединяваме

се около „промяна на първите две заседания”. Други предложения не
виждам.
Който е съгласен с така предложения дневен ред с
направеното допълнение и разместване, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Сидерова), против няма. От залата отсъстват
(Ерхан Чаушев и Таня Цанева).
Казвам, че колегите в момента са ангажирани служебно и
след малко ще се появят.
Колеги, приет е дневния ред.
Преминаваме към точка първа:
Проект на решение относно реда за проверка на
списъците

с

избиратели,

подкрепящи

регистрацията

на

партиите, коалициите и независимите кандидати за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа
проектът е качен под номер 37. Вчера изчетох целия проект.
Единствената корекция, която направихме вчера, е в т. 4, където в
последното тире сме добавили „след техническия носител” израза
„със списъка в структуриран електронен вид”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Пенев.

Колеги, откриваме дискусията. Някой да желае да изрази
мнение, становище? Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам в т. 5.1. и т. 5.2.,

където сме посочили датата не по-късно от 12 април, съответно 27
април, в скоби да сложим колко дни преди изборния ден е това. 12
април е 42 дни преди изборния ден, а 27 април е 27 дни преди
изборния ден.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Нейкова.

Други предложения? Не виждам.
Подлагам

на

гласуване

първо

така

направените

две

предложения от колегата Нейкова. Който е съгласен, моля да
гласува.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова), против няма. От залата отсъстват
(Ерхан Чаушев и Таня Цанева).
Подлагам на гласуване така предложения проект за решение
с направените корекции. Моля, гласувайте.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев,), против – 2 (Александър Андреев и Румяна Сидерова). От
залата отсъстват (Ерхан Чаушев и Таня Цанева).
Приема се Решение № 39-ЕП.
„ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели,
подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и
независимите кандидати
На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36,
чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 142, чл. 367 чл. 369
и чл. 370 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Централната избирателна комисия извършва проверка на
списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на
партии,

коалиции

и

независими

кандидати

за

членове

на

Европейския парламент от Република България.
2. Централната избирателна комисия възлага на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
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при Министерството на регионалното развитие (ГД „ГРАО”)
проверката на данните по т. 1.
3. Централната избирателна комисия предава незабавно на ГД
„ГРАО“ на хартиен носител и в структуриран електронен вид
списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5, по чл. 140, ал. 3, т. 6 и по чл. 367,
ал. 2 от ИК.
4. Списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, списъците по чл. 140,
ал. 3, т. 6 от ИК и списъците по чл.367, ал.2 от ИК се предават по
опис от ЦИК на упълномощен за целта служител на ГД “ГРАО”.
В описа се посочват:
- партията, коалицията или независимия кандидат;
- датата и часът на постъпване на списъците в ЦИК;
- броят на страниците (листовете);
- заявеният брой подписи на избиратели;
- техническия носител със списъка в структуриран електронен
вид.
5. Главна дирекция „ГРАО“ извършва проверката в следните
срокове:
5.1. не по-късно от 12.04.2014 г. (42 дни преди изборния ден)
на списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК и списъците по чл. 140, ал.
3, т. 6 от ИК на партиите, съответно коалициите;
5.2. не по-късно от 27.04.2014 г. (27 дни преди изборния ден)
на списъците по чл. 367, ал. 2 от ИК на независимите кандидати.
6. Проверките на списъците по т. 4, извършвани от ГД „ГРАО“
обхващат записите от имената и ЕГН за българските граждани или
имената, ЛН и № и дата на удостоверението за пребиваване за
гражданите на държавите – членки на ЕС при наличието на подпис.
След като в хода на проверката се установят 2500 коректни
записа на избиратели за регистрация на партия, коалиция или
независим кандидат ГД “ГРАО” прекратява проверката.
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7. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ съставя протокол в
два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК, в който се
посочват изрично следните данни:
- заявеният брой на избирателите в списъка;
- брой въведени и проверени записи;
- брой установени коректни записи;
- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:
* брой на лица под 18 години;
* брой повторени записи в същия списък;
* брой неверни и непълни имена;
* брой несъответствия между ЕГН и имена за българските
граждани;
* брой несъответствия между имена и № и дата на
удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите –
членки на ЕС;
* брой некоректни ЕГН;
* брой лица, участвали в предходни подписки.
Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от
произвеждането на изборите.
8. Централната избирателна комисия установява резултата за
списъците по т. 4 въз основа на извършената от ГД „ГРАО“
проверка.
При поискване от партия, коалиция или инициативен комитет,
регистрирани

за

участие,

Централната

избирателна

комисия

предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 7 и установения
резултат

за

представените

от

партията,

коалицията

или

инициативния комитет списъци при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
9. Когато в резултат на проверката, извършвана от ГД „ГРАО“,
и след изтичане на крайния срок за регистрация на партия, коалиция
или кандидатска листа на независим кандидат, се установи, че
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регистрацията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 за
партия, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 за коалиция, или че независим
кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели,
регистрацията се заличава с решение.
Решението за заличаване се съобщава веднага на партията,
съответно на коалицията или инициативния комитет и подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58
от ИК.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против” на основание
съображенията, изразени от мен във вчерашния ден поради
противоречието на решението на т. 4 с разпоредбата на чл. 135, ал. 1
от Изборния кодекс и на наше Решение № 35-ЕП.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Сидерова.
Преминаваме

към

точка

втора

от

дневния

ред

–

продължение от вчера:
Доклад на работната група по условията и реда за
провеждане на предизборната кампания и организиране и
провеждане на разяснителна кампания.
Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам, тъй

като този ми доклад включва няколко точки, а именно обсъждане с
Централната избирателна комисия и гласуване на общата работна

концепция, която да ни даде възможност да започнем работа веднага
и след това в съвсем обобщен вид ще ви представя полезното, което
се изрази на срещата между СЕМ, нас и АБРО. След това ще ви дам
два-три кратки примера с това кое според мен са най-важните теми,
по които трябва веднага да предприемем информационна кампания,
най-важните стъпки.
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Много ви моля, качен е на страницата. Предложението ми е
за най-обща концепция за разяснителна кампания, провеждана от
Централната избирателна комисия. Тя е най-общата ни форма, която

ще ни развърже ръцете, за да започнем работа по информационната
кампания.

Разделена

е

на

две

глави:

глава

първа

е

за

информационната кампания, която трябва да започне от 5 април,
затова глава първа включва времетраенето 5 – 25 април, а глава
втора включва фактически тридесетте дена преди изборния ден, а
именно 25 април – 25 май.
Вижте целевите групи, подбора и структурирането на
страница втора. Това, което е важно за мен и за работната група по
предизборната информация и агитация е това след точка 1.1. аз съм
дала примерни теми, по които ние да произведем след това дали ще
са клипове, дали ще са брошури, но те са примерни. Този списък
надолу може да бъде продължен по всички наши решения, които сме
взимали, ще взимаме и т.н. Въпросът е в черните букви, които съм
написала – по решение на ЦИК ще се предложат формите,
съдържанието и времетраенето. Аз ви предлагам по тази точка да
определим до 8 малки клипчета до 30 секунди, т.е. това е
максимумът, който в тези 20 дена може да бъде произведен от нас,
защото през пет дена трябва да произвеждаме подобно нещо. Мога,
ангажирам се, поемам отговорността за подобно изготвяне. Това
най-общо формулиране е 8 по 30 секунди. След това ще ви
предлагаме съдържанието на първия, на втория, на третия клип. Сега
мога да ви предложа съдържанието на първия, ако ми разрешите
въобще изработването на тези 8 клипа до 30 секунди.
Тоест, на мястото на тези черни букви предлагам следния
текст: „В периода 5 – 25 април се изготвят 8 клипа до 30 секунди”.
Дали ще са по най-наболелите теми или по наши решения, ще
преценим. След това пак с ваш карт бланш ще определяме темите.
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Разбира се, те ще бъдат и по-малки, ще бъдат до 20 секунди, но
предлагам тази обща формулировка.
Как ще бъдат разпространявани формите? Аз вече ви казах,
първо, чрез медии, второ, с метрото ще започнем разговори, както
преди са излъчвани в метрото, с печатните издания за брошури, ще
бъдат отворени наши канали в ютюб и ви бокс на тези, които ще
пускат тези неща след одобрение на ЦИК, разбира се. Но това е найобщият карт бланш, който бих поискала.
Глава втора е същото като предложение – най-важни срокове,
права, задължения. Тук вече според мен от 25 април до 25 май ще
бъдат условно казано тези стандартен вид клипове, които са
задължителни и които вече, когато наближи този период, ще ги
коментираме

отново.

И

средствата

за

разпространяване

на

информацията по разяснителната кампания: електронни медии –
телевизия, радиа, електронни вестници и списания, интернет, сайта
на ЦИК, сайтове на НПО, други сайтове, социални мрежи.
Накрая съм се постарала очакваните резултати не просто да
ги дам в много тесен вид, а съм ги съобразила с доклада за найдобрите практики на Венецианската комисия, което по принцип
когато се разгледа тази концепция според мен би направило много
добро впечатление, че е съобразено.
Пак казвам, не бих могла да изтегля работни срещи с
партньорски организации, без да имам тази възможност.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато вие мислите

ще си позволя да изразя личната си радост, задоволство от така
предложената изключително амбициозна и великолепна кампания,
предложена от колегата Мусорлиева, която ще използва различни
средства, канали, ще работи с различни адресати.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, защото аз по всяка точка

съм готова за много бърза реакция заедно с много амбициозната ми
и прекрасно действаща работна група.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За мен лично това е един

прекрасен документ. Наред с това ще ми позволите, надявам се, като
човек, който е работил много с медиите и с неправителствения
сектор, накрая ще имам въпроси.
Сега обаче откривам дискусията. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. И аз участвам в тази работна

група. Само накрая на изречението „основна цел” е останала думата
„референдум”. Мисля, че това трябва да отпадне.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари?

Тогава ще си позволя да взема думата. Като първа стъпка според мен
това е нещо много хубаво, което трябва да подкрепим, но оттук
насетне следват много стъпки и тези стъпки ги формулирам поскоро не като въпроси, на които да се отговори сега, а като някакви
принципни неща, около които ми се струва, че трябва да се
обединим.
На първо място, и на мен ми се струва, че за да работим
добре с медиите ние трябва да направим контакт с техните
организации, не само на радио-телевизионните оператори, но и на
интернет медиите, на печатните медии. Отвъд това на тези срещи
ние трябва да чуем техните проблеми и виждания. Техните
проблеми в кампанията досега и техните виждания как тези
проблеми могат да бъдат отстранени. Защото те са специалистите. И
ще го кажа пред камерата: разбира се, че те имат собствен интерес и
разбира се, че ние трябва да взимаме предвид този интерес, но няма
абсолютно нищо лошо ние да чуем техните виждания.
Третото принципно положение, от което ми се струва, че
трябва да се ръководим, е равнопоставеност.
Колеги, уточнихме се с госпожа Мусорлиева. Тук имам и
един такъв въпрос – ние сме рамкирани финансово. По какъв начин
ще става тази кампания, къде ще се постави акцент, как балансирано
ще бъдат използвани всички информационни канали, така че ние да
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си постигнем основната цел, да стигнем до целевите си групи, без да
даваме приоритет на една или друга форма, защото ни е по-лесно, а
давайки приоритет на една или друга форма наистина балансирано и
с цел достигане до целевата група. Този въпрос за мен след срещите
трябва да бъде уточнен преди ние окончателно да решим какво
правим медийно.
И как правим публично подбора на субектите, с които ще
работим при реализацията на тази кампания, също е въпрос, който
предстои да бъде решен. Това са ми общите коментари по така
предложената работна концепция, като потвърждавам, те не са за
концепцията, те са за втора стъпка на концепцията. Разписаното до
този момент аз пак казвам като човек, който е работил с медии,
подкрепям напълно.
Колеги, имате ли други забележки, въпроси?
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Аз

подкрепям

така

предложения

документ. Моля да обърнете внимание на първото определение, това
е работна концепция, тя дава просто структурно към какво ще
тръгне в развитие цялостната мисия на Централната избирателна
комисия, включително предполагам ще получим и предложения от

Обществения съвет и други граждански организации, като след
тяхното

обобщаване

ние вече

ще влезем

в по-детайлното

структуриране на всички дейности, включително и финансовото
обезпечение, където мисля че комисията ще влезе в детайлизирани
предложения да ги представи на вниманието на Централната
избирателна комисия.

Аз предлагам да се гласува този работен документ като
насока за действие на групата, която да подготви в цялост и пълност,
в последователност всички действия, които ще се извършат по време
на тази кампания.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Чаушев.

И само още едно техническо допълнение. В първата част след
„правно основание, предмет, задачи по решение на ЦИК ще се
предложат формите”, а във втората част след „съдържанието на
информацията”

пише,

че

„подборът,

структурирането

и

оформлението на тази информация се съобразява по целеви групи
гласоподаватели и предпочитаните от тях източници и средства на
информация” – просто едно уточнение, смятате ли да се срещате с
организации на целеви групи, не само на медиите?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, да се

обединим около подкрепа на така предложената ни работна
концепция с второ предложение да се обърнем към Обществения
съвет с молба те да ни предложат и своите виждания, становища,
предложения, които ще бъдат ценни за нас.
Колеги, това не е правно решение в правния смисъл, а е
решение да възложим на госпожа Мусорлиева да продължи към
втората част на работната си концепция.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само с това изречение на мястото на

черния шрифт „в периода 5 – 25 април ще се изготвят 8 клипа до 30
секунди”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така

предложеното протоколно решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против няма. От залата
отсъстват (Таня Цанева, Мария Бойкинова, Георги Баханов,
Цветозар Томов и Иванка Грозева).
Протоколното решение се приема.
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„РАБОТНА КОНЦЕПЦИЯ
за разяснителна кампания, провеждана от ЦИК, относно
правата и задълженията на гражданите в подготовката и
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 25 май 2014 г.
Правни основания:
Чл. 57, ал. 1, т. 32 от ИК
Предмет:
Дейности,

организирани

и

провеждани

от

ЦИК,

за

информиране и разясняване на правата и задълженията на
гражданите при подготовката и произвеждането на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България.
Основна цел:
Повишаване

на

информираността

на

гражданите

и

разясняване на техните права и задължения при подготовката и
произвеждането на избори за Европейски парламент от Република
България и тяхното мотивиране за свободно изразяване на волята им
в произвеждания референдум.
Глава първа
Информация за основните права и задължения на гражданите
в периода 5 - 25 април 2014 г.
Целеви групи:
1. Гласоподаватели от 18 до 30 г.: основно студенти и
ученици, придобиващи избирателно право.
2. Гласоподаватели над 30 г.
3. Гласоподаватели с увреждания.
4. Гласоподаватели български граждани, пребиваващи извън
страната.
5. Гласоподаватели небългарски граждани на държава членка
на Европейския съюз.
Задачи:
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1. Подбор, структуриране, оформление и своевременно
разпространение

на

разбираема

за

целеви

групи

граждани

информация относно техните права и задължения при подготовката
и произвеждането изборите.
1.1. Условията за допускане до гласуване:
- граждани на друга държава-членка, които желаят да бъдат
вписани в избирателния списък;
- обявяване на предварителни списъци – част първа;
- заявление на български граждани, които желаят да гласуват
извън страната;
- заявление на избиратели с трайни увреждания;
- списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън
страната – обявяване;
- заявление за гласуване по настоящ адрес;
- списък на заличените лица;
- подаване на заявление за непълноти и грешки в списъка на
заличените лица;
- Обществен съвет;
- наблюдатели;
- застъпници;
- и др.
По

решение

на

ЦИК

ще

се

предложат

формите,

съдържанието и времетраенето на най-подходящата форма, която да
отрази най-добре за гражданите тяхната информираност относно
правата и задълженията им.
Глава втора (25 април – 25 май 2014 г.)
2. Подбор, структуриране, оформление и своевременно
разпространение на разбираема за целевите групи граждани
информация относно техните права и задължения в периода 30 дни
до изборния ден.
2.1. Най-важни срокове, права и задължения.
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2.2. Начин и ред за гласуване и отбелязване на вота върху
бюлетините.
2.3. Права, задължения и забрани при гласуване на
гражданите в изборите за членове на Европейски парламент от
Република България на 25 май 2014 г. преди и в деня на гласуването.
3. Мотивиране на гражданите за свободно изразяване на
тяхната воля чрез повишаване на информираността им относно
техните права и задължения при подготовката и произвеждането
изборите.
Целеви групи:
1. Гласоподаватели от 18 до 30 г.: основно студенти и
ученици, придобиващи избирателно право.
2. Гласоподаватели над 30 г.
3. Гласоподаватели с увреждания.
4. Гласоподаватели български граждани, пребиваващи извън
страната.
5. Гласоподаватели небългарски граждани на държава членка
на Европейския съюз.
Съдържание на информацията:
1.1. Условията за допускане до гласуване в изборите с
отчитане спецификите за гласуване в страната и извън страната:
1.1.1. наличие на активно избирателно право;
1.1.2. валидни документи за самоличност;
1.1.3. други условия.
1.2. Начин и ред за гласуване и отбелязване на вота върху
бюлетините.
Подборът,

структурирането

и

оформлението

на

тази

информация се съобразяват по целеви групи гласоподаватели и
предпочитаните от тях източници и средства за информация.
Форми по глава първа (5 - 25 април 2014 г.):
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1. малки информационни клипове, разпространявани от
телевизии и радиа, интернет сайтове и др.:
1.1. кратки визуални форми: 8 бр. х 20 секунди;
1.2. звукови, включително и за граждани с увреждания на
зрението: 8 бр. х 20 секунди;
1.3. включване със специални банери;
1.4. включване с ytube и Vbox7;
1.5. включване в страниците на социалните мрежи на
Централната избирателна комисия;
1.6. брошури на ЦИК (според решение на ЦИК за обхвата,
темите и съдържанието).
1.7. ТV канали на българи в чужбина.
1.8. Онлайн издания на българи в чужбина.
Форми по глава втора( 25 април – 25 май 2014 г.)
1. Клипове, разпространявани от телевизии, радиа и интернет
сайтове.
1.1.

Визуални: или 6 бр. х 30 секунди, или 3 бр. х 1 минута.

1.2.

Звукови, включително и за граждани с увреждане на
зрението.

2. Брошури на ЦИК.
2.1. за гласуване в страната;
2.2. за гласуване извън страната;
2.3. включване със специални банери;
2.4. включване с ytube и Vbox7;
2.5. включване в страниците на социалните мрежи на
Централната избирателна комисия;
2.6. ТV канали на българи в чужбина;
2.7. Онлайн издания на българи в чужбина.
3. Телевизионни

и

радиоинтервюта

и

участие

в

публицистични предавания и блокове на членове на ЦИК във връзка
с разяснителната кампания.
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4. Публикации

и

реклами

в

печатните

средства

за

информация и интернет.
5. Изготвяне на подстраница за изборите за Европейски
парламент от Република България към действащия сайт на ЦИК.
6. Изготвяне на знак и слоган за разяснителната кампания за
изборите за Европейски парламент от Република България във
връзка с издаването на информационния лист за изборите.
7. Други.
Средства

за

разпространяване

на

информацията

по

разяснителната кампания:
1. Електронни СМИ:
1.1. телевизии;
1.1. радиа;
1.3. електронни вестници и списания.
2. Интернет:
2.1. сайт на ЦИК;
2.2. сайтове НПО;
2.3. други сайтове;
2.4. социални мрежи.
3. Печатни СМИ (вестници и списания):
3.1. централни;
3.2. регионални.
4. Разпространение на брошура на ЦИК:
4.1. РИК;
4.2. НПО;
4.3. Други: притурка към регионални и местни печатни
издания, интернет, метростанциите.
Очаквани резултати:
1. Повишаване на информираността на гласоподавателите за
упражняване на свободен избор в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България като част от т.нар.
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„европейско изборно наследство“. Това наследство се състои от два
аспекта – от една страна на твърдото ядро като конституционните
принципи на избирателното право, като общо, равно, свободно,
тайно и пряко, а втората – на принципа, че изборите за Европейски
парламент в държавите членки на Европейския съюз се основава на
върховенството на закона като основните права и ефективните
процедурни гаранции на закона са изпълнени.
2. Повишаване на мотивираността за свободно изразяване от
гражданите на тяхната воля по въпроса за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България като се гарантира
равенство на правата и възможностите.
3. Свобода на избирателите за съставяне на мнение, особено
когато тази мотивираност се основава на средствата за масова
информация.
4. Мобилизиране на обществената подкрепа във всичките й
възможни форми за повишаване информираността на гражданите
относно техните права и задължения, свързани с изборите за членове
на Европейския парламент от Република България.
5. Подобряване

организацията

и

намаляване

броя

на

нарушенията при гласуването, в частност броя на недействителните
бюлетини. Подобряването е свързано със свободата на избирателите
да изразят мнението си чрез информираността си относно правата и
задълженията си с оглед да се ограничат изборните измами. На
първо място това изисква информация относно стриктното спазване
на процедурата за гласуване, на второ място – това означава
съобразяване с всички срокове и правила.
Партньори за провеждане на разяснителната кампания:
1. НПО.
2. Органи на централна и местна власт, както и органи на
централна и местна преса.
3. Обществена телевизия и радио.
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4. Други.”
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сега съвсем накратко обобщавам

доклада със СЕМ, защото това са началните разговори, от които след
буквално ден те очакват да им изпратим общата концепция, за да
продължим разговора и трябва да бъдете уведомени за това.
Във връзка с проведена среща на 31 март с членовете на ЦИК
председателят на СЕМ господин Георги Лозанов обобщи, че за него
голямата промяна, която идва с новия Изборния кодекс е, първо,
въвеждането на платената част от предизборната кампания. Това
според него разграничава медийно платеното политическо послание
на конкретния политически субект, партия или кандидат от
журналистическата работа, избор, свързани с редакционната
независимост. По думите на Лозанов предизборната кампания
трябва да има две характеристики. Първо, прозрачност и, второ,
равнопоставеност на кандидатите включително и с търговските
медии по отношение на безплатни изяви. Сега те в рамките на
своите правомощия и съобразено със Закона за радиото и
телевизията не може да изискват от търговските доставчици на
медийни услуги наличие на плурализъм на мненията, това не е
заложено според Лозанов и в новия Изборния кодекс.
По отношение на платената част на предизборната кампания,
там единствената равнопоставеност са равните цени. Господин
Лозанов говори за мониторинга, който СЕМ ще извърши на
предизборната кампания, но както винаги досега този път той ще
бъде съвместен, защото ЦИК е ключова институция в предизборната
ситуация.
И по отношение на политическата пропаганда изрази
становища, на които в момента няма да ви обърна внимание.
От моя страна направих едно въведение, което според мен е
много важно, че информационната кампания на Централната
избирателна комисия понякога се смесва с агитационната кампания,
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която започва 30 дена преди изборите. Обясних пред партньорите,
не случайно ги наричам така, защото те наистина са наши партньори
в кампанията, какво е намерението за по-разчупена работа, кратките
форми на реклама, свързани с правата и задълженията на
избирателите, определени срокове, българите в чужбина, въобще
всичко най-много и бързо, което досега не е правено за запознаване
на гражданите и тяхната информираност.
Господин Меликов изрази желание за сътрудничество със
специални условия за разяснителна кампания на ЦИК, забележете, с
по-ниски цени. Тоест, аз много призовавах и влязох в един вид
преговори, че ги моля след тази информационна кампания, след като
БНТ изрази желание да ни я излъчва безплатно, помолих да ни дадат
по-ниски условия търговските медии за тази информационна
кампания. Пак повтарям, това е глава първа на моята концепция, т.е.
преди 25 май. Засега това са параметрите на пазарлъка. Те изразиха
желание да се обединят, поне ги помолих да обединят около общи
условия, които да са малко по-нормални и по-ниски. И поне в
присъщия ми доста борбен тон мисля, че ще постигнем някакво
съгласие по този въпрос.
Предложението на Меликов беше в оперативен порядък,
както и на СЕМ, да изпратим нашата концепция, за да могат те да се
обединят около това обобщено предложение на цени в понормализиран

вид.

Директорката

на

специализираната

администрация на СЕМ госпожа Антоанета Лозенска, изключително
подготвен специалист на СЕМ, представи проект на предложение за
методика за наблюдение на предизборната кампания, направен на
базата на Наръчника на ОССЕ и практиката на френските
регулатори. В него са заложени критерии за наблюдения на
програмите. Няма да ви говоря по този въпрос, можете да се
запознаете със стенограмата и протокола. Като най-важното, около
което се обединиха партньорите в лицето и на медиите, търговските
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им директори, и на СЕМ, че биха ни подпомогнали да ни дадат
методики за условията, които ние бихме могли да представим,
когато разберем около какво се обединяваме, при медийните пакети,
при регулацията на медийните пакети. Това е обобщение на тази
среща, която беше, както казах вчера, почти двучасова.
И последното, с което искам да ви запозная, е с оглед на това,
че ви казах, че много ви благодаря, че ми приемате концепцията,
защото веднага от утре започваме работа с работната група по
първата тема, която ще определим заедно с Централната избирателна
комисия, но пристигна едно писмо от информационното бюро на

Европейския парламент в България, в което господин Бойко Благоев,
знаете, че това е човекът за връзки с обществеността на Европейския
парламент, ни пита следното, забележете: дали успяхте да преведете
документите за чужденци. В много възпитан и мил вариант е, нали,
но само ви го казвам. Каза още, че биха искали да помогнат с
разпространение на информацията сред чужди граждани, живеещи в
България. Смята, че е хубаво да се преведе и текстът за сроковете. И
пита дали го имаме на други езици.
И сега давам това парче, което би било да бъде добре да бъде
включено като начало за информационната ни кампания: „Граждани
на друга държава, членка на Европейския съюз, който отговаря на
условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя
декларация по образец в общинската администрация и т.н.”
Момчето е дало срокът 14 април. Ще видим дали ще се обединим
около това второто клипче, първото да е за българите в чужбина, да
е за чуждите граждани в България. Общинските администрации
обявяват предварителните избирателни списъци, част първа, т.е.
списъкът, съставен въз основа на националния регистър на
населението от МРРБ и ги публикуват на интернет страницата на
общината не по-късно от 40 дни, т.е. пак срок 14 април, и е редно
към 5, 6 да излезем с някаква форма, с която да ги информираме.
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И последно, ако гражданин на друга държава, членка на
Европейския съюз, вече е гласувал в България на предишни избори
за членове на Европейския съюз, той е включен в избирателните
списъци и няма нужда да подава декларация отново. Ако той или тя
желае да бъде заличен от избирателните списъци, трябва да подаде
заявление в 7 дни преди изборите или до 17 май. Това е с по-дълъг
срок.
Просто ви докладвах това писмо, за да се обединим около
това кои ще са първите теми, които буквално от утре влизат в
работната група за обсъждане на съдържанието и да ги възложим за
заснемане.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

колега

Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Как следва да се разбира според теб
писмото на Бойко Благоев, те ще преведат ли текст, който ние ще им
представим или няма да го превеждат, а чакат от нас готов и на
български и на някакъв език текст?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Сидерова, когато ходихме с

госпожа Солакова на онези среща преди това с нашите общини,
говорих с него, те нямат никакъв бюджет и не мисля, че за нас ще е
проблем организациите, които сме одобрили за превод, при одобрен
от нас текст ние да ги преведем.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

ето,

вече

започнахме да мислим и по втората част.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Мусорлиева, аз бих попитал
а имат ли те информация дали в другите държави са превели
указанията на българи език.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Христов, аз по принцип

съм на Ваше мнение. Ако се обединим около текста, аз ще вляза в
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разговор по телефона с него и ще го попитам, ако те имат
възможност.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В много други страни има доста
българи.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И това ще направим за тях. Исках да

ви кажа, че моето предложение беше с оглед на това ние да
прегледаме как ще ни го преведат, защото ми се струва, че не винаги
са коректни преводите, а всъщност съдържанието ще е от нас. Само
в този смисъл.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

имахме

и

протоколни решения за информацията на нашата интернет страница.
Но разговорът, който сега започна, колега Мусорлиева, означава, че
в много кратки срокове трябва да се направи финансов разчет по
различните форми. Обаче аз бих призовала това да се случи след
като се проведат срещите с всички възможни организации. Ето тук
сме направили един неизчерпателен списък, вероятно има и други,
който ви предоставям. Служителите са ми направили включително
по медии. Та молбата ми е ние да не проведем тези срещи, те да
предложат, защото те работят в тази сфера и могат да предложат
както скъпи и неработещи, така могат да предложат и по-евтини и
работещи форми, след което вие да ги обедините в един доклад, да
направите финансовия разчет в един, втори, трети вариант и да ни го
предложите.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като тук се повдигна въпрос
превеждат ли в другите държави указанията на български език.
Уважаеми колеги, ние сме държава, членка на Европейския съюз, в
която има работни езици и е коректно да преведем на поне един от
работните езици, както сме правили и в предишни избори.
Предполагам, че тези форми за 20 секунди, които са не повече от две
до три изречения, няма да са толкова скъпо струващ превод, който
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да утежни бюджета на Централната избирателна комисия. Не бива
да препятстваме. Ние правим други разходи. Българския език не е
работен език в Европейския съюз, има работни езици, на които
работи Европарламентът.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Сидерова, точно в

подкрепа и на това, което Вие казахте, преди малко се изказах, че
имахме вече протоколно решение в тази насока, така че мисля, че
въпросът предварително е решен.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз се съгласявам с госпожа Сидерова

по принцип. Колеги, единственото, за което ще ви помоля, е да
направите предложение за първата тема, по която да започна да
организирам заснемане. Защото има и безплатни канали и много полесно бих ги пуснала натам. Това, което предложи госпожа
председателката, ще го направим, разбира се, то върви паралелно.
Но много ви моля да направите предложение за първа тема, към
която да тръгнем към заснемане, за да организирам процесът. Моето
лично виждане са списъци както на български граждани в чужбина,
така и на чужди граждани в България. Извадила съм темите с
помощта и на господин Пенев, но чакам предложения. Защото ще
изтекат срокове и те няма да знаят кой къде да ходи и какви
декларации да подава. Само ще ви кажа за пример – аз следя всички
електронни сайтове по този въпрос и ето какво казва едно момченце:
„Информацията както винаги е изчерпателна и полезна. Тъй
например веднага ми стана ясно като как точно ще гласувам, ако съм
в страна, членка на Европейския съюз, дали во главе със самите
англичани и франчоля по местоживеене или в родното посолство в
съответната столица”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, всички можем да четем

форуми. Ние сме Централната избирателна комисия и в момента
това едва ли ни засяга. Съжалявам, колеги, предлагам ви до края на
деня да помислим и да дадем предложение на госпожа Мусорлиева.
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против няма. От
залата отсъстват (Цветозар Томов, Таня Цанева, Иванка Грозева и
Маргарита Златарева).
Предложението се приема.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
Проект на решение относно условията и реда за участие
на наблюдатели в изборите за членове на Европейския съюз от
Република България.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. „На основание чл. 57, ал. 1, т.
14 и т. 26, чл. 111 – 116, чл. 34, ал. 1, чл. 53, ал. 9, чл. 70, ал. 9, чл. 72,
ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 230, ал. 2,
чл. 232, ал. 1, чл. 236, ал. 6, и чл. 372, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни
физически

лица,

български

или

чуждестранни

граждани,

представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2
от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.
2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния
ден наблюдателите:
2.1. изрично

упълномощени

представители

регистрираните български неправителствени организации;

на
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2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент,
на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни
партии и движения, както и лица, които не са български граждани,
посочени

от

партии,

коалиции

и

инициативни

комитети,

регистрирали кандидати.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: На последния ред на т. 2.2. след
думите „както и лицата, които не са български граждани” да се
добави „и са” вместо запетаята.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре. Продължавам нататък.
„3. Централната избирателна комисия публикува на интернет
страницата си регистър на наблюдателите (Приложение № 33 от
изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените
представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до
личните

данни

в

регистъра

се

осъществява

при

спазване

изискванията на Закона за защита на личните данни.
4. Централната избирателна комисия регистрира българските
неправителствени организации, които желаят да участват с изрично
упълномощени представители като наблюдатели в изборите.
4.1 Регистрирането на организациите по т. 4 се извършва въз
основа на заявление (Приложение № 36 от изборните книжа),
подписано от лицето, представляващо организацията, съгласно
актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от
него лице.”
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно чисто редакционно
предложение към колегата Ивков, разбира се, ако той се съгласи.
Точка 4.1. да я качим и да се редактира в т. 4 – „Централната
избирателна

комисия

регистрира

български

неправителствени

организации, които желаят да участват с изрично упълномощени
представители като наблюдатели в изборите въз основа на заявление
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Приложение

№

36,

подписано

от

лице,

представляващо

организацията и т.н.”, а т. 4.2 просто да стане към заявлението какво
се прилага. То ще стане т. 4.1. и следващите точки ще се
преномерират.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Като принцип нарочно съм се стремил да
ги разделям и да правя по-къси изречения, защото считам, че тези
правила, които изработваме, трябва да дават яснота и да е попрегледно. Но не възразявам да го направим така. По принцип съм
се старал да разделям повече, отколкото трябва може би. Записах си
го и нямам проблем да го приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, аз записах
редакцията, така че, ако тя се приема, добре. Аз давам и
допълнителен аргумент: в т. 4 казваме за регистриране на
организации, а т. 4.1. е подточка на т. 4, така че може би като
отпадне т. 4.1. ще стане по-ясно.
ИВАЙЛО ИВКОВ: „4.2. Към заявлението по т. 4.1 се
прилагат:
4.2.1. удостоверение за актуално правно състояние;
4.2.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо
организацията, когато документите се подават от упълномощено
лице;
4.2.3. списък, подписан от представляващия съответната
организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ
имената

и

единния

граждански

номер,

съответно

друг

идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани,
на изрично упълномощените представители на организацията, които
да бъдат регистрирани като наблюдатели;
4.2.4. пълномощни

на

изрично

упълномощените

представители на организацията, които да бъдат регистрирани като
наблюдатели; представителите на неправителствената организация
може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.”
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Това са изискуемите по закон реквизити и преписани
буквално от закона и са от т. 4.2.1. до т. 4.2.4. включително.
„5. Министерството на външните работи отправя покана към
организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии,
коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от
чуждестранни партии и движения.
6.

Централната

избирателна

комисия

регистрира

наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на
външните работи, към което се прилага списък с имената,
изпращащата организация, партия или движение и държавата по
произход на предложените за регистрация наблюдатели.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, по т. 6
имаме образец на изборна книга Приложение № 31, което да
допълните.
ИВАЙЛО

ИВКОВ:

Това

е

относно

искането

на

Министерството на външните работи, добре, ще го допълня.
„7.

Централната

избирателна

комисия

регистрира

наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.2.3. при спазване на
изискванията на т. 4.1. и 4.2.”
Колегата Сидерова предложи да допълним след думите
„Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите” –
„по

т. 4”.
„8. Централната избирателна комисия издава удостоверения

(приложения № 34 и № 35 от изборните книжа) на регистрираните
наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или
искането.
9. Наблюдателите

осъществяват

дейността

си

от

регистрирането им до насрочването на следващите избори за
членове на Европейския парламент от Република България, като
регистрацията на организациите и на наблюдателите запазва
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действието си. Организациите по т. 2.1. и 2.2 могат да правят
промени в списъка на регистрираните наблюдатели.”
Тази точка е дискусионна. Това е единственото предложение,
между другото проектът за решение е съгласуван с моя ръководител
на група, а тук съм оставил първоначалния текст, защото имам
съображения и не съм взел предвид друг. Така че накрая аз ще
поставя тази точка на дискусия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Много се извинявам, че ще ви върна
към т. 8 – да стане „приложения № 34 или 35”.
ИВАЙЛО ИВКОВ: „10. Общият брой на наблюдателите,
регистрирани от една неправителствена организация, не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната.
11. Общият

брой

на

наблюдателите

извън

страната,

регистрирани от една неправителствена организация, не може да
надвишава броя на избирателните секции извън страната.
12. Наблюдателите имат право да:
12.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;
12.2. присъстват

при

отпечатването

и

доставката

на

хартиените бюлетини;
12.3. присъстват при получаването на изборните книжа и
материали и подготовката на помещенията за гласуване;
12.4. присъстват в изборното помещение при откриването и
закриването на изборния ден;
12.5. присъстват в изборното помещение по време на
гласуването;
12.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на
избирателните кутии и при установяване на резултатите от
гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
12.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите
книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс;
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12.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в
избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от
протоколите

с

резултатите

от

гласуването

на

секционните

избирателни комисии; при въвеждането на данните може да
присъства само един наблюдател от една и съща организация;
12.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния
вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция,
както и с резултатите от гласуването в района;
12.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния
процес;
12.11. извършват одит и проверка на системата за машинно
гласуване;
12.12. присъстват на всички останали етапи от изборния
процес.
13. В една избирателна секция може да присъстват най-много
двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното
помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не
са обвързани с конкретна избирателна секция.
14. Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за
гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34 от ИК
(Приложение № 22 от изборните книжа).
15. Държавните и местните органи и техните администрации
и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на
наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
16. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се
легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се
издава в един екземпляр.
17. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само
отличителни

знаци

по

образец,

утвърден

от

Централната

избирателна комисия (приложение № 1 към Решение № 19-ЕП на
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ЦИК от 27.03.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни
знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или
не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция
с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да
се оспорва пред Районната избирателна комисия или пред
Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на
секционна комисия извън страната.” Това е един от текстовете, по
който ще предложа после дискусия, така че ви моля да го видите
внимателно.
„РИК и ЦИК

се произнасят

незабавно. Решението не

подлежи на обжалване.
18. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и
анкетьор.
19. Наблюдателят не може да бъде придружител.
20. За дейността си наблюдателите не може да получават
възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и
техните кандидати.”
И след като счетох, че съм изчерпал всичко, добавих т. 21
като принцип, с който да се завършат тези условия, а именно:
„21. Наблюдателите

осъществяват

дейността

си

добросъвестно, като спазват законите на Република България,
съответно на страната, в която се намират при осъществяване на
дейността си и имат както правата и задълженията, изброени погоре, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от
приложимия закон.”
ПРЕДС.
Колеги,

имате

ИВИЛИНА
ли

към

АЛЕКСИЕВА:
така

Благодаря,

представения

доклад

колега.
своите

предложения, възражения, въпроси? Колега Ивков, Вие казахте, че
ще повдигнете два въпроса.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В т. 1 съм си позволил да извлека

определение за това що е наблюдател. Такова, макар че имаше в

33
предишния Изборния кодекс, няма в сега действащият. Въпреки това
аз считам, че в тези условия ние трябва максимална яснота да дадем
за понятията, с които си служим и съм се опитал да дам едно общо
определение, на което ви моля да обърнете внимание. В
съгласуването с проекта по-опитни колеги, колегата Андреев, ми
обърнаха внимание например, че в текста на чл. 55 от Изборния
кодекс всъщност е казано, че организациите са наблюдатели. Аз пък
съм убеден, че при прочита на закона само физически лица могат да
бъдат наблюдатели. Имам и други аргументи, но все пак е хубаво да
вземем и тази негова забележка предвид, защото формално правно
наистина там е отбелязано така. С ръководителя на моята група
госпожа Нейкова го обсъдих и тя счита, че волята на законодателя е
била там да има „с наблюдатели”, а не че самите организации са
наблюдатели. Но в крайна сметка редакцията е такава. От друга
страна, черпя аргументите си от чл. 111, от чл. 115 и изобщо
генезисът на това що е наблюдател. По-лесно е да го няма, за да не
сбъркаме, но все пак считам, че Централната избирателна комисия
трябва ясно да определи наблюдателят физическо лице ли е или
може да бъде и юридическо лице. Тъй като аз съм убеден, че само
физически лица могат да бъдат наблюдатели по закона, затова съм
включил тази точка. Това е единият спорен момент, който
обсъждахме преди това. Така че първата дискусионна точка е т. 1,
където съм се постарал да извлека определението за наблюдател. И
ще се радвам да чуя и вашето мнение по въпроса.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това наистина и

интересен и важен въпрос дали да остане точка едно, дали да даваме
дефиниция.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз изцяло подкрепям докладчика и
считам, че именно в това решение, което е методическо решение,
както всички останали решения на ЦИК, е мястото да се изясни
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въпросът с това що е това наблюдател. Още повече че предложеният
ни текст с нищо не противоречи, напротив, изцяло отговаря на
изискванията за наблюдател, така както са разписани в глава 16.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Само да ви кажа нещо допълнително.

Освен чл. 55 има доста други аргументи. Примерно чл. 111, ал. 2
казва, че регистрацията на организациите и на наблюдателите, т.е.
отграничават се организациите от физическите наблюдатели. Освен
това отличителни знаци организация не може да носи. Освен това,
ако тя се представлява от повече от едно лице, според мен трябва да
напишем още една глава в указанията какво ще става с
представителите. Това са всичките ми аргументи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колега Нейкова,

заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз също подкрепям проекта на

решение на докладчика, също смятам, че физически лица могат да
бъдат наблюдатели предвид и предходни решения на ЦИК, в които
неправителствените организации се регистрират за участие с
наблюдатели в конкретен вид избор. Още повече и регистърът ни на
наблюдателите е за физически лица.
ИВАЙЛО ИВКОВ: По т. 9 с госпожа Нейкова обсъждахме и

според нея трябва да се приключи изречението по следния начин:
„Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им
до насрочването на следващи избори за членове на Европейския
парламент от Република България.” И да не продължи нататък, тъй
като текстът, който кореспондира от закона, е чл. 111, ал. 2, а там тя
счита, че се говори само за местната администрация. Аз въпреки
това го предлагам в този вид, защото считам, че това е така, че те
могат да правят промени в списъка и по аналогия трябва да се
приложи, а считам, че изключението за общинските съветници е
само, че те са до следващите общи избори. Затова това съм го
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махнал, а съм оставил другото като общо важимо и за тези избори,
за Европейски парламент. Не съм напълно убеден и аз, но все пак не
мисля, че не е истина, че запазват регистрацията си до следващите
избори. Целта нали е точно да изясним това, което не е ясно в закона
и аз съм го тълкувал така и затова го предлагам така.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.

Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по т. 9, да, действително

разговаряхме с докладчика. Втората част на изречението като
регистрацията на организациите и на наблюдателите запазва
действието си действително в чл. 111, ал. 1 я няма, но аз бих го
приела като общ принцип, а фигурира като текст само в ал. 2,
доколкото избирателните комисии да не се заблудят при едни
частични и нови избори, че това е нов вид избор. Може би затова
там е пояснено конкретно. Така че съм съгласна т. 9 да остане така,
както го е предложил колегата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз може и да не съм разбрала, но
според мен първо се регистрират организациите като наблюдатели и
след това регистрираме техните представители като наблюдатели. В
този ред на мислене трябва ли първо да сменим? Защото аз така
разбирам, че първо се регистрира организацията, тя дава своите
представители, физически лица, които са наблюдатели. Мисля, че
така е логично. Защото не можеш да регистрираш наблюдатели
физически лица, без организацията да има регистрация. Според мен
това е първопораждащият факт – организацията да се регистрира
като наблюдател. „Централната избирателна комисия регистрира до
изборния ден наблюдатели, изрично упълномощени представители
на регистрираните български неправителствени организации”.
Тоест, ние според мен първо трябва да регистрираме българските
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неправителствени организации като наблюдатели, след което
регистрираме вече физическите лица като наблюдатели. Тоест,
трябва да обърнем реда. Според мен първопораждащият факт е една
организация да се регистрира като наблюдател, да се впише в
регистъра.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ето един също принципен въпрос. Моето
мнение се различава. Моето тълкуване на закона е различно. Освен
това тук аз пряко съм преписал чл. 112 от Изборния кодекс. Това
отново ни връща на въпроса са ли тези организации наблюдатели
или физическите лица, техни представители, са наблюдателите, а
организациите разполагат с правото да ги предложат. Според мен
тези организации не са наблюдатели, а участват с излъчени от тях
наблюдатели. Затова държа на редакцията както съм я предложил.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Сидерова.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Аз

считам,

че

действително

регистрацията на тези организации е предшестващ факт, който
трябва да настъпи, за да могат те да регистрират физическите лица,
които да бъдат вече наблюдателите на изборите и може би поради
тази причина законът ги е нарекъл и тях наблюдатели, без те да
могат да наблюдават изборите. Но няма ли регистрация на българска
неправителствена организация като наблюдател, тя не може да
регистрира физически лица като наблюдатели. В това отношение
първопораждащият факт, за да може да се регистрира едно
физическо лице е регистрацията на българската неправителствена
организация, която ще предшества.
И другото, заради което взех думата, е по т. 9. Според мен
неправилно е пренесен текста в тази точка, тъй като ал. 2 на чл. 112
касае изключително наблюдателите, регистрирани за участие в
изборите за общински съветници и кметове. Смисълът на тази
разпоредба е, че именно при тези местни избори има вероятност и
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законова възможност по време на мандата предсрочно да се
прекратят пълномощията на кмет и да бъдат насрочени нови
частични избори за кмет. За общинските съветници знаем какъв е
принципът – заместване до изчерпване в листата. Но за кмета, на
което и ниво да е този кмет, се насрочват нови избори и затова
законодателят е възприел една иначе позиция, която беше
възприемана от редица централни избирателни комисии, че
извършената регистрация за общите избори за общински съветници
и кметове се запазва по време на мандата на общинските съвети, в
който период могат да се произведат частични избори за кметове
независимо на какво ниво. Но другите наблюдатели не запазват
регистрацията си. Единствено Изборният кодекс ги съживява в
хипотезата, че те могат да участват в Обществен съвет, защото са
били регистрирани за избори, а не че те са запазили правата си на
наблюдатели. Поне така аз чета текстовете.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз мисля, не знам дали ще се
съгласите, но чл. 112, ал. 1 казва „изрично упълномощени
представители на регистрираните български неправителствени
организации”. Аз тълкувам, че наблюдател е организацията, която
излъчва представители, изрично упълномощени, които пряко
наблюдават изборния процес.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С колегата Бойкинова сме очевидно на
диаметрално противоположни позиции. Мога пак да кажа моите
аргументи. С колегата Сидерова съм съгласен по принцип, обаче в т.
9 аз не съм пренесъл текста на ал. 2 на чл. 111, а само тази му част,
която според мен касае и наблюдателите за Европарламента. Защото
от друга страна в ал. 1 се казва, че наблюдателите осъществяват
дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите
избори от същия вид. Тоест, не би следвало да губят регистрацията
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си. Няма логика да не са регистрирани, след като през целия този
период осъществяват дейността си. А в ал. 2 считам, че спецификата
за общинските съветници е само това, че те я запазват до
насрочването на общ избори. Обяснявам, защото е малко по-сложно.
Затова съм го написал така.
Не възразявам да махна тази част, но не считам, че не е така.
Просто обяснявам каква е била логиката на разсъжденията ми.
Що се касае до предложението на колегата Бойкинова, то е
много вярно, защото тук касае базисен въпрос – са ли
наблюдателите юридически лица или могат да бъдат само физически
лица. И накрая, за систематичното място. В т. 2, първата забележка,
нарочно съм оставил и държа да остане в този вариант, защото
систематичното място в това методическо решение е, тук говоря за
наблюдателите, след това текстът е посветен на организациите и как
се регистрират. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.
Колега Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Трябва да обърнем внимание също и
на чл. 113, който казва, че Централната избирателна комисия
публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите,
който съдържа организациите и упълномощените представители,
регистрирани като наблюдатели. Дали са представители или
наблюдатели, но според мен трябва да го уточним.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете на
председателя да ви даде 10-минутна почивка.
(Почивка.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме
11 човека, имаме необходимия кворум, можем да продължим след
направените доуточнения.
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Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: По т. 4 моля ръководителят на групата ми
да направи предложението.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 4.1., където сме посочили
Приложение № 36 от изборните книжа, трябва да е Приложение №
29. Това е във връзка с преномерирането след окончателното
приемане на изборните книжа. И в тази връзка ви предлагам към
т. 4.1. да добавим едно изречение второ, което има следното
съдържание: „В случаите, при които със заявлението за регистрация
неправителствената организация не е представила списък с изрично
упълномощени представители или след регистрацията й прави
предложения
регистрираните

за

промени

или

наблюдатели,

допълнения

представя

в

в

списъка

ЦИК

на

заявление

Приложение № 30 от изборните книжа”.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Нейкова. Имате ли други предложения за промени? Само
отбелязвам, че правим корекция в т. 2.2. – вместо запетаята пишем
„и са”. Оттам насетне отиваме на т. 3, след „ЦИК публикува на
интернет страницата си регистър на наблюдателите” отваряме скоби
и допълваме „Приложение № 33 от изборните книжа”. В т. 4
основният текст да звучи така: „Централната избирателна комисия
регистрира българските неправителствени организации, които
желаят да участват с изрично упълномощени представители като
наблюдатели въз основа на заявление Приложение 29 от изборните
книжа, подписано от лицето, представляващо
съгласно

актуалната

й

съдебна

регистрация

организацията
от

изрично

упълномощено от него лице”. След това се допълва изречението,
което госпожа Нейкова представи.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Регистрацията на организацията става със
заявление и в ал. 4, т. 3 се казва „към заявлението се прилага
списък”. Никъде не се говори, че организацията може да се
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регистрира, без да е наличен списък на лицата, които физически ще
бъдат наблюдатели.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Текстът го предложих предвид това,
че

обсъждахме,

че

първо

регистрираме

неправителствената

организация, след което списъкът на физическите лица, които ще
бъдат наблюдатели и сме предвидели съответните изборни книжа и
за тази хипотеза.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, мисля,
че това изясни спора, колега Цачев. Добре, колеги, ще подложа
отделно на гласуване това предложение. Точка 4.2. става т. 4.1. и
подточките на 4.2. се преномерират на 4.1.1. Другото предложение е
в т. 9 последното изречение „Организациите по т. 2.1. и т. 2.2. могат
да правят предложения за промени в списъка на регистрираните
наблюдатели” не звучи коректно. Може ли по-коректна редакция?
„Предложения за вписване за регистриране на нови наблюдатели
или за заличаване на регистрацията на регистрирани наблюдатели”.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да изчетем текста на т. 2.2.
изцяло, както би се получила след редакцията, защото според мен
които не са български граждани е текст на Изборния кодекс в чл.
111, ал. 1 и вътре си пише „както и лица, които не са български
граждани”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще го изчета, само
колегата Нейкова имаше желание да каже нещо.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с предложението, което аз
направих за второ изречение в т. 4 и съображенията, които колегата
Цачев изрази, ви предлагам и друг вариант: „В случаите, при които
след регистрацията на неправителствена организация се прави
предложение

за

промени

или

допълнения

в

списъка

на

регистрираните наблюдатели, съответната организация представя в
ЦИК заявление Приложение № 30 от изборните книжа”.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че това
вече отговаря на това, което сме приели. Чета: „Чуждестранни
представители

на

Европейския

парламент,

на

чуждестранни

парламенти, на организации за сигурност и сътрудничество в
Европа, на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и други
парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения,
както и лица, които не са български граждани и са посочени от
партии,

коалиции

и

инициативни

комитети,

регистрирали

кандидати”.
Колеги,

нека

не

подлагам

на

гласуване

всяко

от

предложенията, а подлагам на гласуване така предложеното
решение заедно с направените корекции, изменения и допълнения в
залата. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против няма. От залата отсъстват (Ерхан
Чаушев, Цветозар Томов, Емануил Христов, Владимир Пенев,
Маргарита Златарева).
Приема се Решение № 40-ЕП.
„ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите
за членове на Европейския парламент от Република
България
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и т. 26, чл. 111 – 116, чл. 34,
ал. 1, чл. 53, ал. 9, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8,
чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1, чл. 236, ал. 6, и чл.
372, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни
физически

лица,

български

или

чуждестранни

граждани,
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представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2
от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.
2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния
ден наблюдателите:
2.1. изрично

упълномощени

представители

на

регистрираните български неправителствени организации;
2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент,
на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни
партии и движения, както и лица, които не са български граждани и
са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати.
3. Централната избирателна комисия публикува на интернет
страницата си регистър на наблюдателите (Приложение № 33 от
изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените
представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до
личните

данни

в

регистъра

се

осъществява

при

спазване

изискванията на Закона за защита на личните данни.
4. Централната избирателна комисия регистрира българските
неправителствени организации, които желаят да участват с изрично
упълномощени представители като наблюдатели в изборите, въз
основа въз основа на заявление (Приложение № 29 от изборните
книжа), подписано от лицето, представляващо организацията
съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично
упълномощено от него лице.
4.1. Към заявлението по т. 4 се прилагат:
4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;
4.1.2. изрично

пълномощно

от

лицето,

представляващо

организацията, когато документите се подават от упълномощено
лице;
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4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната
организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ
имената

и

единния

граждански

номер,

съответно

друг

идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани,
на изрично упълномощените представители на организацията, които
да бъдат регистрирани като наблюдатели;
4.1.4. пълномощни

на

изрично

упълномощените

представители на организацията, които да бъдат регистрирани като
наблюдатели; представителите на неправителствената организация
може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.
4.2. В

случаите,

при

които

след

регистрацията

й

организацията прави предложения за промени или допълнения в
списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК
заявление (Приложение № 30 от изборните книжа).
5. Министерството на външните работи отправя покана към
организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии,
коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от
чуждестранни партии и движения.
6. Централната

избирателна

комисия

регистрира

наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на
външните работи (Приложение № 31 от изборните книжа), към
което се прилага списък с имената, изпращащата организация,
партия или движение и държавата по произход на предложените за
регистрация наблюдатели.
7. Централната

избирателна

комисия

регистрира

наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на
изискването на т. 4 и 4.1.
8. Централната избирателна комисия издава удостоверения
(приложения № 34 или № 35 от изборните книжа) на регистрираните
наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или
искането.
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9. Наблюдателите

осъществяват

дейността

си

от

регистрирането им до насрочването на следващите избори за
членове на Европейския парламент от Република България, като
регистрацията на организациите и на наблюдателите запазва
действието си. Организациите по т. 2.1. и 2.2. могат да правят
промени в списъка на регистрираните наблюдатели.
10. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една
неправителствена организация, не може да надвишава броя на
избирателните секции в страната.
11. Общият

брой

на

наблюдателите

извън

страната,

регистрирани от една неправителствена организация не може да
надвишава броя на избирателните секции извън страната.
12. Наблюдателите имат право да:
12.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;
12.2. присъстват

при

отпечатването

и

доставката

на

хартиените бюлетини;
12.3. присъстват при получаването на изборните книжа и
материали и подготовката на помещенията за гласуване;
12.4. присъстват в изборното помещение при откриването и
закриването на изборния ден;
12.5. присъстват в изборното помещение по време на
гласуването;
12.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на
избирателните кутии и при установяване на резултатите от
гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
12.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите
книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;
12.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в
избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от
протоколите

с

резултатите

от

гласуването

на

секционните
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избирателни комисии; при въвеждането на данните може да
присъства само един наблюдател от една и съща организация;
12.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния
вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция,
както и с резултатите от гласуването в района;
12.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния
процес;
12.11. извършват одит и проверка на системата за машинно
гласуване;
12.12. присъстват на всички останали етапи от изборния
процес.
13. В една избирателна секция може да присъстват най-много
двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното
помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не
са обвързани с конкретна избирателна секция.
14. Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за
гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34 от ИК
(Приложение № 22 от изборните книжа).
15. Държавните и местните органи и техните администрации
и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на
наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
16. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се
легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се
издава в един екземпляр.
17. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само
отличителни

знаци

по

образец,

утвърден

от

Централната

избирателна комисия (приложение № 1 към Решение № 19-ЕП на
ЦИК от 27.03.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни
знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или
не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция
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с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да
се оспорва пред Районната избирателна комисия или пред
Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на
секционна комисия извън страната. РИК и ЦИК

се произнасят

незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
18. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и
анкетьор.
19. Наблюдателят не може да бъде придружител.
20. За дейността си наблюдателите не може да получават
възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и
техните кандидати.
21. Наблюдателите

осъществяват

дейността

си

добросъвестно, като спазват законите на Република България,
съответно на страната, в която се намират при осъществяване на
дейността си и имат както правата и задълженията, изброени погоре, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от
приложимия закон.”
Тъй като колегата Нейкова има сериозен ангажимент след 20
минути, да направим една промяна и тя да докладва останалата от
вчера точка. Надявам се не възразявате. Заповядайте, колега
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във вътрешната поща е
приложение № 44 – Проект на решение относно заявление от
Николай Петров Гацев, вх. № ЕП-11-1 от 27.03.2014 г.
„Постъпило е заявление с вх. № ЕП 11-1 от 27.03.2014 г. от
Николай Петров Гацев, който посочва, че представлява коалиция
Синята коалиция. В заявлението се прави искане да бъдат заличени
като представители на Синята коалиция Иван Йорданов Костов и
Мартин Димитров Димитров, да бъде вписано, че Синята коалиция
се представлява единствено от Николай Петров Гацев и това
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обстоятелство да бъде констатирано с изрично решение на ЦИК,
което да има действие от 15.03.2014 г.
Към заявлението са приложени копие на решение на Синята
коалиция в България от 15.03.2014 г., подписано от лица, чиито
имена не са посочени, копие на пълномощно, в което не се съдържат
данни за упълномощителя и разпечатка на публикация в електронни
медии, резолюция на 12 НС на ДСБ.
Така подаденото заявление се явява недопустимо по следните
съображения. От представените писмени доказателства не може да
се направи обосноват извод, че към датата на подаване на
заявлението

заявителят

представлява

Синята

коалиция,

регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България през 2009 г. С решение на ЦИК №
ЕП 114 от 11.05.2009 г. е регистрирана коалиция от партии Синята
коалиция, образувана от партии Демократи за силна България,
партия

Обединени

земеделци,

партия

Българска

социалдемократическа партия и партия Радикалдемократическа
партия в България за участие в изборите за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България на 07.06.2009 г.
Приложените към заявлението документи не са подписани от всички
партии, участващи в състава на коалицията.
Централната

избирателна

комисия

регистрира

партии,

коалиции и инициативни комитети за конкретен вид избор. В
Изборния кодекс с разпоредбата на чл. 144 са регламентирани
единствено промени в състава на коалиция, като извън състава на
коалицията не са уредени условията и реда за извършване на
промени в други обстоятелства, вече вписани в ЦИК при
регистрацията на коалицията за участие в предходни избори.
Предвид това е недопустимо ЦИК да извършва промени в
представителството на коалицията, което да допуска извършването
от заявителя на фактически и правни действия, свързани с участието
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на Синята коалиция в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014 г.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Остава без разглеждане заявление от Николай Петров Гацев с
вх. № ЕП 11-1 от 27.03.2014 г. като недопустимо.”
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

имате

ли

предложения? Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В стр. 2, първо изречение, където пише,
че не са подписани от всички партии, за мен коректният правен
израз е „не са подписани от представители на всички партии”. Даже
там не е видно от кои представители. Едно заявление не може да се
подпише от партия, то винаги се подписва от представител. А иначе
аз съм наясно, че няма посочени. И друго, струва ми се, че датата, на
която се твърди, че са правили промените, не беше 15, а 25 март.
Може да бъркам, а две различни дати са. В самото заявление пише,
че на 25 са взели решението. Това е важно. Добре, въпросът е нали
констатираме какво пише в заявлението. Ако е 25, трябва да пишем,
че е 25, ако не е грешка, да си остане така.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други мнения,
предложения, допълнения? Не виждам.
С това предложение, което беше направено, който е съгласен
с така предложения проект, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
против няма. От залата отсъстват (Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,
Емануил Христов, Владимир Пенев).
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Приема се Решение № 41-ЕП.
Колега Нейкова, ще ви помоля да направите и съобщението за
банковата сметка.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЕП 23-67 от

02.04.2014 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо
от БНБ, с което във връзка с определяне на банковата сметка, по
която ще се внасят депозитите за участие в изборите по чл. 129 от
Изборния кодекс, ни посочват по какъв ред трябва да стане това и в
какви срокове.
Предлагам на вашето внимание проект на решение, което ако
бъде прието с протоколно решение от комисията, да бъде обявено
незабавно на интернет страницата на ЦИК. Съобщението е следното:
„За участие в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 25.5.2014 г. партиите и коалициите внасят
безлихвен депозит в размер на 2500 лв. Инициативните комитети
внасят безлихвен депозит в размер на 100 лв. Депозитите се внасят
по сметка на Централната избирателна комисия в БНБ, както следва:
БГ85БНБГ96613300107003. Депозитите, внасяни в брой на касите на
БНБ се приемат всеки работен ден до 14,45 ч. с изключение на 9 и 14
април 2014 г., когато приемането се удължава до 17 ч. За внесения
безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно тарифата 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 и 14 април
2014 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез
БИСЕРА ще се приемат до 14 ч., а чрез РИНГ – до 16 ч.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не

виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля
да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
против няма. От залата отсъстват (Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,
Емануил Христов, Владимир Пенев).
Приема се текста на съобщението.
Аз да използвам случая да направя едно съобщение. Виждате
във вътрешната мрежа един проект относно промяна в регистрация
на СИК и РИК като администратори на лични данни. Това още е на
ниво на проект и не е необходимо днес да го гласуваме. Просто
обръщам внимание, че има такъв проект. Автор на проекта е
госпожа Нейкова.
Предлагам протоколно решение, с което да я упълномощим да
осъществи комуникация между Централната избирателна комисия с
Комисията за защита на личните данни по повод публичните
регистри, като е добре да видим новите регистри, по какъв начин да
се структурират нашите регистри в регистрите, които ще бъдат
декларирани пред Комисията за защита на личните данни. Да
осъществи един такъв контакт, въз основа на който тя да ни
информира или да попълни съответното заявление за промяна в
регистрацията, част първа и част втора на Комисията за защита на
личните данни след нашето решение.
Който е съгласен с така направеното протоколно решение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
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против няма. От залата отсъстват (Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,
Емануил Христов, Владимир Пенев).
Протоколното решение е прието.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
Предложение за сключване на договор с БТА за медиен
мониторинг.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, това е практика на

Централната
информирането

избирателна
на

комисия,

Централната

която

избирателна

е

свързана

комисия

и

с
на

говорителите й с това, което излиза в медиите по отношение както
на дейността на Централната избирателна комисия, така и по
отношение на интервюта, публикации във вестници и в други
печатни издания. Затова аз предлагам Централната избирателна
комисия да сключи договор с Българската телеграфна агенция за
осигуряването на абонамент в рамките на активния период, т.е. два
месеца до провеждането на изборите на 25.05.2014 г., за електронен
пресклипинг, включващ новини, съобщения, интервюта, репортажи
в радио и телевизионни предавания, както и публикации в
националния и регионалния печат, които отразяват две теми, като
моето предложение е тези теми да бъдат „Централната избирателна
комисия или ЦИК” и втората да бъде „Европейски парламент”, тъй
като под това ще попаднат всички материали, които са публикувани
както в печата, така и в електронните медии.
По отношение на ценовото предложение помолих нашата
администрация да се свърже с БТА и да поиска какъв е абонаментът
за един месец, за да можем да сключим договор в рамките на тези
два месеца, в които е активният период. Очаквам всеки момент да
дойде, но така или иначе моето предложение е принципно да вземем
решение да се сключи такъв договор, като разбира се преди това ще
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подложа

съответно

в

комисията

обсъждане

на

ценовото

предложение. То общо взето няма голяма промяна и се движи около
200 – 250 лв. на месец абонамент за съответните теми.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Андреев.

Има ли коментари, възражения? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Маргарита

Златарева,Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
против няма. От залата отсъстват (Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,
Емануил Христов, Владимир Пенев).
Приема се.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
Проект на решение относно ползването на служебен отпуск
от кандидатите за членове на Европейския парламент от
Република България.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. „ Решение относно ползването на
служебен отпуск от кандидатите за членове на Европейския
парламент от Република България
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 161, ал. 1, 3, 4, 5 и 6 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Кандидатите, които заемат държавна служба, прекъсват
изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен
служебен или платен годишен отпуск за времето от регистрацията
до обявяване на резултатите от изборите включително.
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2. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен
стаж.
3. Когато регистрацията е заличена, отпускът по т. 1 се
прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено,
се смята, че отпускът не е прекъсван.
4. Изискванията по т. 1 не се прилагат за министърпредседателя, заместник министър-председателите, министрите,
народните

представители,

републиката.

Техните

президента

пълномощия

и

вицепрезидента

продължават

и

на
след

регистрирането им като кандидати.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колеги,
имате ли някакви предложения за допълнения? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения ни проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против няма. От залата отсъстват (Ерхан Чаушев,
Цветозар Томов, Емануил Христов, Владимир Пенев, Камелия
Нейкова, Маргарита Златарева).
Приема се Решение № 42-ЕП.
Колеги, преминаваме към точка Разни.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвана ми е жалба от

Виктор Пенчев Папазов и Силвия Миткова Иванова в качеството им
на

представляващи

инициативен

комитет

за

издигане

на

независимия кандидат Виктор Пенчев Папазов за участие в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България.
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С жалбата се обжалва решение № 29-ЕП от 29.03.2014 г. на
Централната избирателна комисия, с която сме утвърдили образците
на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.
Обжалва се решението в частта, касаещо Приложение № 70, това е
списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим
кандидат за член на Европейския парламент от Р България.
Жалбоподателят не е доволен от обяснителната част на това
приложение, по точно в което ние обясняваме, че в графата „Име” се
вписват последователно собствено, бащино и фамилно име на
избирателя, списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните
подписи, ЕГН и личен номер и другите данни на не по-малко от 2500
избиратели, постоянен адрес на пребиваване на територията на Р
България и са живели най-малко през последните 3 месеца.
Жалбоподателят твърди, че този текст е неясен и че ние трябва,
както е законът, да разграничим ясно, че графа „Име” и „ЕГН” се
попълват само от български граждани, а графа „Личен номер, адрес
на пребиваване, лична карта, паспорт, удостоверение за пребиваване
и дата на регистрация, подпис” се подписват от граждани, членове
на друга държава, членка на Европейския съюз.
Жалбата съгласно чл. 58 трябва незабавно да бъде изпратена
на Върховния административен съд. Аз считам, че наистина ние
можем

да

поясним

допълнително

обяснителния

текст

на

Приложение 70. Аз считам, че ние можем да го оправим в смисъла, в
който твърди жалбоподателят, да е по-ясно и конкретизирано.
Въпросът е, че днес не съм готова с проект за решение, защото то
трябва да се публикува в „Държавен вестник”, а в същото време съм
поставена пред хипотезата веднага да администрираме жалбата.
Идеята ми беше първо да оправим приложението и да му отговорим,
че вече няма правен интерес и да си оттегли жалбата. Но пък срокът
ни притиска, така че предлагам на вашето внимание да решим е ли
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да администрираме жалбата днес или евентуално утре. Опитах се да
се свържа по телефона, който ми е посочен, но никой не ми
отговори.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Бойкинова. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ви предлагам, тъй като в
Изборния кодекс е посочено, че незабавно изпращаме, с едно
приложено писмо да изпратим незабавно жалбата в съда, за да си
спазим ние нашето задължение и да не се правопораждат разни
обструкции, а същевременно да си приемем решението и всъщност
съдът като разглежда или в открито заседание, или можем още
веднага да изпратим едно допълнение, че с решение еди си кое
предлагаме незабавно да изпратим жалбата в съда, без да изразяваме
становище по нея.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други
колеги? Заповядайте, колега Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това не е жалба. Аз предлагам да
обсъдим въпроса е ли една наша книга, образец за документ, какъвто
е този, представлява акт, който може да бъде обжалван по този
начин. Това не е конкретен акт на Централната избирателна
комисия, който да засяга лицето, а това е нормативно еднакво
определяне на правила. Ние сме държавна институция. Така че това
не е индивидуален административен акт, който подлежи на
обжалване по реда, по който се обжалват всички. Според мен това не
е административен акт, дайте да помислим. Това са наши правила.
Има ли право той да обжалва наши правила? Според мен той няма
право да обжалва наши правила. Ако има друга практика, кажете, но
мисля, че ние можем да конкретизираме обекта на обжалването, това
са правила, не е индивидуален административен акт, не е връщане на
негово заявление, не е изключване на него от списъци, не е
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включване на него в списъци, това са наши правила. Къде пише, че
той може да обжалва нашите правила?
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

колега

Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз изцяло подкрепям казаното
от госпожа Златарева и доколкото чух, всъщност той обжалва
обяснителната част, уточнява, че всъщност е неясна частта, в която
ние обясняваме как се попълва таблицата в приложението. Така че
наистина смятам, че няма предмет на жалбата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз чета жалбата: „В срок
обжалвам пред вас Решение № 29-ЕП”, обжалва решение, не
обжалва образец. То навежда такива доводи, а вече дали доводите са
коректни или не, ще има преценка от страна на съда.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Понеже това беше
реплика, давам думата за дуплика.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз считам, че ние трябва да
администрираме жалбата, това е въпрос по същество, неговите
твърдения. Ние, да, можем да изразим становище, но жалбата трябва
да я изпратим.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, действително мисля,
че всички ще се съгласите с мен, че изборната книга е фактически
тази, която сме приели, а не обяснителния текст, който сме дали
отдолу. Освен това законодателят е имал предвид изискването при
събиране на тези подписи да присъства член на инициативния
комитет, за да обясни на подкрепящите избиратели в зависимост от
това дали са български или чужди граждани какви данни трябва да
попълнят в така публикуваната антетка, списък на избирателите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Грозева.
Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще подкрепя докладчика, защото
ние нямаме право да преценяваме изрядността на жалбата,
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допустима, недопустима, може, не може да обжалват. Това е въпрос
от компетентността единствено на съда, към който е насочена
жалбата.
И второ, имам предложение да изпратим утре съобщение до
жалбоподателите, те не са представили копие за нас със своите
подписи. Жалбата не е редовна от тази гледна точка. Трябва да има
копие, подписано и за съответната страна. Ние в дадения случай сме
ответната страна. Да им изпратим съобщение, че жалбата им е
нередовна. Да си отстранят нередовността, след което да я
администрираме към Върховния административен съд, което
очевидно ще стане в утрешния ден.
А междувременно това, което предложи колегата, ние сме
готови с проверка на някои недостатъци в някои от изборните книжа
и там, където преценяваме, че има необходимост от поправка на
изборната книга или някакво изменение, ние ще внесем проект за
решение. Но също трябва да сме наясно, подкрепям колегите, които
тук категорично заявиха, че под изборна книга се разбира не
обяснителния текст, а самия образец.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Сидерова. Оформиха се няколко становища, около кое от тях се
обединяваме? Колега Бойкинова, какво е Вашето мнение като
докладчик?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз считам, че следва да я изпратим с
препис, междувременно ще излезем с решение, ще си оправим, ще
го уведомим и той ще оттегли жалбата или каквото си прецени
жалбоподателят, защото няма никъде изискване преписът за нас да е
подписан. Под препис специално като адвокат никъде за ответната
страна не давам с оригинал. По-късно аз уточних, че дойде
специална молба, в която посочват адрес за призоваване, имейл и
адрес.
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Аз считам, че ние тук сме като една пощенска кутия.
Окомплектоваме само преписката, т.е. към жалбата прилагаме
обжалваното решение, т.е. спазваме изискването да комплектуваме
преписката.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако се съгласим, че жалбата е
подадена от нелегитимен субект, тъй като липсва легитимация на
лицата. Това, че те себе си наричат представители на инициативен
комитет не представлява нищо. Липсва легитимация за създадения
инициативен комитет и за обстоятелството, че тези лица са
упълномощени да го представляват.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С оглед на това, че решихме, че ще
оправим изборната книга, няма нужда да правим тези неща. Просто
да администрираме.
ПРЕДС.
предложение

ИВИЛИНА
от

колегата

АЛЕКСИЕВА:
Бойкинова

да

Колеги,

имаше

администрираме,

комплектуваме и изпратим. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова), против няма. От залата отсъстват (Ерхан
Чаушев, Цветозар Томов, Емануил Христов, Владимир Пенев,
Камелия Нейков, Таня Цанева).
Колеги, господин Цветозар Томов вече е тук, заповядайте за
отложената точка трета от дневния ред:
Доклад за проведените първо и второ заседание на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Междувременно вече се
появи и първият документ, който Общественият съвет внася за
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одобрение в Централната избирателна комисия, той е качен във
вътрешната поща, това са приетите от Обществения съвет правила за
неговата работа. За да бъде смислено моето изложение, колеги, моля
ви да погледнете този документ.
Бих искал първо да докладвам това предложение на
Обществения съвет, за да спазим нашето собствено Решение 34,
съгласно което становищата на Обществения съвет трябва да се
одобряват от Централната избирателна комисия. До известна степен
колегите от Обществения съвет са се съобразили с текста на
Решение 17.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, тъй като това

очевидно са правила, които ни предлагат за одобрение, на нас ни
трябва в момента време за запознаване, моля първо да ни докладвате
какво се е случило на първото и второто заседание, докато ние
успеем да си прегледаме текста.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, докладът ще бъде изключително
кратък, защото това е резултатът на случилото се. Те се събраха и
първия път обсъждаха по какви правила да работят. Освен това
трябва да прибавя, че беше избрано ръководство на Обществения
съвет. Той избра за свой председател проф. Емилия Друмева и двама
заместник-председатели – проф. Михаил Мирчев и Даниел Стоянов.
Но дори това решение на Обществения съвет ще стане факт едва
когато ние одобрим тези правила, които фиксират какво да бъде
ръководството

на

Обществения

съвет.

Тоест,

ние

имаме

правомощието да не се съгласим с него.
Извън това Обществения съвет прие дневен ред за днешното
си заседание, което е и в момента, което в първа точка те приеха
тези правила и веднага ни ги изпратиха, за да мога да ги докладвам.
Ще ви кажа и кои са другите точки, по които работи Общественият
съвет в момента. Втора точка са организационно-технически
въпроси. Преди малко проверих, още не бяха готови с всичките си
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становища по тази точка, но има две искания към Централната
избирателна комисия. Едното искане е за постоянни пропуски за
влизане в сградата, а другото е за това Централната избирателна
комисия да излъчи координатор от администрацията, което
всъщност съответства и на едно от правилата за дейността на
Обществения съвет. Другите ще ги знам след малко, но очевидно
няма да ги докладвам на днешното съдържание.
И първите три съдържателни точки, които Общественият
съвет обсъжда, са точка три от днешния им дневен ред е
предложение за осигуряване на прозрачност и публичност в
работата на Обществения съвет (допълнение към единствения към
момента наличен комуникационен канал), още не знам какви ще
бъдат тези предложения. Дори вече да са исторически факт
информацията не е достигнала до мен, в момента беседват върху
тях. Точка четири е предложение за становище на Обществения
съвет по вече приети решения на Централната избирателна комисия,
което ми изглежда грозно, да видим какво биха ни предложили
колегите от Обществения съвет във връзка с досегашната ни
дейност, както и по предстоящи такива съгласно хронограмата на
изборите за Европейски парламент. И точка пет е предложение на
организациите за становище на Обществения съвет по тематични
области съобразно техния интерес и възможности.
Всъщност Общественият съвет, ако мога да обобщя, горе-долу
към момента, в който аз докладвам, приключи с работата по
конституиране на себе си, правила за работа, ръководство и
организационно-технически

въпроси

и

преминава

към

съдържателната част на работата си. Имам уговорка с колегите, че
след нашето заседание аз ще се включа, така че по най-бърз начин да
запозная Централната избирателна комисия със становищата, които
Общественият съвет има по своя днешен дневен ред. Евентуално ако
успея, ще ви уведомя още утре.
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Последно, Общественият съвет реши да промени деня от
седмицата на заседанията си на вторник от 14 часа. Това беше в
резултат на моя молба, а моята молба беше в резултат на молбата на
стенографката на първото заседание, която ми каза, че от
Министерския съвет имат проблеми в сряда, защото тогава има
заседание на Министерския съвет и са претоварени. Те проявиха
разбиране и ще работят във вторник.
Това са важните

неща,

които имам

да кажа, плюс

необходимостта да отбивам натиска на обществени организации,
които не са имали наблюдатели в изборите, да идват на заседанията
на Обществения съвет. Засега се справям успешно и още съм жив,
нататък ще видим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,

колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно такова процедурно

предложение тези правила да имат възможност всички колеги от
Централната избирателна комисия да се запознаят подробно и чак
тогава да се пристъпи към обсъждане в залата на тези правила и
евентуалното им одобряване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам това, което, с което ще
контактуваме с Обществения съвет, да минава през нашата
деловодна система. Възхищавам се на издържливостта на колегата
Томов, но мен лично ме смущава точка трета от дневния ред на
Обществения съвет, която излиза извън техните правомощия. Те не
са създадени, за да ни оценяват как сме свършили работата си, а за
да ни подпомагат. Те имат едно правомощие, да подпомагат ЦИК, а
не на вече взетите решения да правят оценки и да дават становища
по тях.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Прочетете т. 8 и т. 9.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как да ги прочета?
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има процедурно

предложение да отложим дискусията по така предложените техни
правила докато се запознаем с тях. Който подкрепя това процедурно
предложение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов), против няма. От залата отсъстват (Мария
Бойкинова, Йорданка Ганчева, Емануил Христов, Владимир Пенев,
Камелия Нейкова, Таня Цанева).
Приема се решението.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По повод абсолютно правилното

според мен изказване на госпожа Сидерова, само да ви уведомя,
колеги, че не е възможно целият Обществения съвет да изсипва
деловодството си на двете ни деловодителки. Те не знаят в момента
на кого трябва да вършат работа. Всеки им хвърля нещо. Това са 19те членове плюс 16-те членове на Обществения съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с първото

процедурно предложение правя и второ процедурно предложение
след като се запознаем с така предложените правила за дейността на
Обществения съвет към датата на тяхното обсъждане да обсъдим и
всички административни и произтичащи от взаимоотношенията ни с
Обществения съвет въпроси, както правилно бяха поставени от
колеги в залата.
Който е съгласен с това процедурно предложение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
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Цветозар Томов), против няма. От залата отсъстват (Мария
Бойкинова, Йорданка Ганчева, Емануил Христов, Владимир Пенев,
Камелия Нейкова, Таня Цанева).
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Но и в момента трима човека от

Обществения съвет, не го казвам с упрек, само го казвам, бяха в
деловодството с молби към деловодството. Тоест, това в момента,
докато няма правила, не може да се случва.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като председателски съвет

ще се съберем след заседанието и ще обсъдим този въпрос, който не
считам, че е от широк обществен интерес, за да го обсъждаме пред
камера. Благодаря.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен с всичко, което се
гласува, но си мисля, ако е възможно, че би било добре Централната
избирателна комисия да вземе решение по тези въпроси преди
следващото заседание на Обществения съвет, за да се преодолее
този донякъде обясним стартов организационен хаос. Затова
предлагам, ако не можем да го направим до понеделник, да ги
помоля да отложат заседанието си за следващия вторник, за да има
пълен ред, преди да проведат следващото си заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Томов, аз ви моля да

оттеглите процедурното си предложение във втората му част.
Приемем го в първата му част ние в Централната избирателна
комисия да съумеем да разгледаме правилата за дейността на
Обществения съвет, така предложени ни до вторник, и да го
оттеглите във втората му част, да не го подлагам на гласуване, тъй
като считам, че след като вече има конституиран Обществения
съвет, той трябва да започва по-скоро да работи. Моля да го
оттеглите във втората му част.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям го във втората и във всичките
му части.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов.
Мисля, че това зависи от председателя да го включи като точка от
дневния ред. Председателят поема ангажимент да го включи.
Благодаря, колега Томов.
Продължаваме с допълнителната точка от дневния ред:
Проект на решение за назначаване на РИК 5 район Видински.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С проект № 43 е качено решение за
назначаване на Районна избирателна комисия 5 район Видински за
изборите за членове на Европейския парламент. Моля да погледнете
решението, което ще изчета.
„ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в пети
район –Видински за изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Видин
с вх. № ЕП-05-20 от 29.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от
ИК и протокол от 26.03.2014 г. за проведените консултации за
състав на РИК между политическите партии и коалициите, посочени
в ИК.
При консултациите не е постигнато съгласие по състава на
Районната избирателна комисия в пети район – Видински, поради
което съставът на РИК в пети район Видински се определя от ЦИК
на основание приложените към писмото на областния управител на
област Видин предложения от политическите партии и коалициите,
участвали в консултациите.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от
23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети
район – Видински в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Авакум Благоев Бондов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Петрова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Людмил Антов Василев

СЕКРЕТАР:

Павел Пламенов Петков

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Илиева Петрова
Петя Иванова Борисова
Даниел Боянов Цветанов
Красимир Димитров Тодоров
Владимир Цоков Иванов
Милчо Мариянов Милчев
Бисерка Цецкова Борисова
Петя Димитрова Гаджанова
Наталия Димитрова Петрова
Анита Симеонова Болдова
Сашка Божкова БизерановаСтоянова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 4 април 2014 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от обявяването му.”
На следващата страница съм изписала списъка на резервните
членове на района, както са предложени от партиите и коалициите,
тъй като Изборният кодекс ни задължава да утвърдим списъка на
резервните членове. Те няма да фигурират в решението, но ще бъдат
обобщени по районни избирателни комисии впоследствие и ще
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бъдат утвърдени с протоколно решение на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми колеги, чухте

проекта на решение за назначаване на районна избирателна комисия
5 район – Видински, в състав от 15 членове. Който е съгласен с така
предложения проект, моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11

(Маргарита

Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов), против
няма. От залата отсъстват (Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева,
Емануил Христов, Владимир Пенев, Камелия Нейкова, Таня Цанева,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева).
Приема се Решение № 43-ЕП.
Продължаваме отново с точка разни.
Госпожа Златарева има да докладва.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, на мой доклад
е предложено едно писмо от представителите на временните
обществени съвети на българите в чужбина, подписано от Атанас
Чобанов, Димитър Иванов, Любомир Гаврилов, Петър Стаматов,
Стефан Манов и Таса Тасова. Доколкото разбирам, намират се в
България. Те веднъж са написали едно писмо, на което не сме им
отговорили. Това е доста отдавна, а сега това е второ писмо със
същото съдържание.
Те

желаят

да

ни

съдействат

при

провеждане

на

информационната кампания за гласуване на българите в чужбина,
задават въпрос кога ще направим избирателните секции в чужбина,
кога ще ги обявим и предлагат за улеснение един списък на тези
места в чужбина, където е имало гласували на предишни избори.
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Аз отговарям на това писмо, защото вече е време да му се
отговори, по следния начин:
„Централната избирателна комисия ще обяви списъка на
местата, в които да се открият секции в държавите – членки на
Европейския съюз за гласуване за членове на Европейски парламент
от Република България, в срок до 4 април 2014 г. въз основа на
пълна официална информация за броя на гласувалите в отделните
населени места на територията на Европейския съюз през
последните пет години. След това ще бъде определен и броят на
секциите.
В сроковете на Изборния кодекс предстои изработване на
електронно заявление-декларация за гласуване в секциите извън
страната, за което е възложена задача на „Информационно
обслужване“ АД.
С

удоволствие

ще

очакваме

съдействието

Ви

за

разяснителната кампания.”
Електронното заявление-декларация не е готово още по
справка,

която

направих,

защото

в

рамките

на

3

дни

„Информационно обслужване” е обещало да го направи, но все пак
ние ще се поберем в сроковете, в които трябва да го обявим на
нашата страница.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Златарева.

Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В текста пише, че ще обявим местата,
в които са гласували повече от 100 избиратели на проведените
избори през последните пет години. Ние няма да обявим местата,
където ще се гласува, ние към 4 април обявяваме местата, на които
през последните пет години извън страната са гласували повече от
100 избиратели.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Това не е ли подобно? Добре,
ще поправя това.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: И още нещо да ви помоля, ако
прецените. Ако прецените, само да им посочите номерата на двете
решения за образуване на избирателните секции за гласуване извън
страната.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, ще поправя тези две
неща.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колежке
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз искам да ви предложа, понеже
доколко разбрах има доста готови проекти за РИК-ове, но ви
предлагам да гледаме наведнъж всички проекти, за да има
последователност. И, госпожо председател, моля да подложите на
гласуване това мое предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще го подложа, преди
това обаче подлагам на гласуване проекта за писмо на колежката
Златарева с корекцията, която беше направена от колегата Сидерова.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова, Таня Цанева и Цветозар
Томов), против няма. От залата отсъстват (Емануил Христов,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Мария Мусорлиева, Румен Цачев,
Росица Матева и Мария Бойкинова).
Приема се.
Благодаря. Сега колеги подлагам на гласуване процедурното
предложение, което направи колегата Ганчева, всички РИК-ове да
бъдат разгледани едновременно.
Който е съгласен, моля да гласува.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо е необходимо решенията за
РИК-овете да имат поредни номера? Никакво значение няма това.
Ние утвърдихме и гласувахме разпределението на местата в
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ръководството, което беше спорно при проведените консултации и
мисля, че няма как да излезем извън това утвърждаване. Разбира се,
всеки в залата може да изяви становището си определени състави на
комисиите. Освен това, ако всичко стане наведнъж, да се повтаря
кошмара на 2011 г., когато си излязохме с подути крака от залата и
седяхме едно денонощие да назначаваме комисиите заедно с другите
неща, не съм съгласна. Четвърти ни е последен срок, така че нека да
отметнем работа. А тези, които са със съгласие, там пък съвсем няма
защо да ги отлагаме.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като в момента не сме в
пълен състав и тъй като в момента трябва да се подготвят и проекти
за решения, които да бъдат готови за утрешното заседание, точно
защото за първи път

Централната избирателна комисия

в

установените рамки на закона прие едни обективни критерии
благодарение на работната група с ръководител госпожа Грозева и
най-вече на господин Томов, който ни показа практическото
изпълнение на тези критерии в един вариант, който беше одобрен с
гласовете на всички членове на Централната избирателна комисия,
затова ми се струва да прегледаме проектите на решения, както са
изготвени от колегите и утре да започне гласуването. Но проекти,
които са внасяне за утрешното заседание, включително и
уточненията за Комисията за защита на личните данни, решението, с
което ще искаме промени в регистрацията и ще заявим новите
регистри, които Централната избирателна комисия трябва да
поддържа, включително затова, че РИК ще бъдат назначени на 4-и и
в събота ще започне тяхната работа, започва техния мандат и
изпълнение на техните функции. И първото, което те трябва да
направят в лицето на председателите, е да направят регистрация в
Комисията за защита на личните данни. Всичко това изисква време,
което е добре да бъде използвано, за да се подготвим до утрешното
заседание.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз абсолютно приемам това, което каза
госпожа Сидерова. Това, което лично мен ме притеснява и затова
съм на мнение да отложим приемането на тези решения, липсва
техническо време за ориентация в това дали няма технически
пропуски, защото трябва да се сравни тази информация с база данни
от протоколите и заседанията на самите консултации при областните
управители, както и да се види дали е спазена схемата на
разпределение по партии. Това са 31 региона, има голям брой хора,
има вътрешни квоти на РИК-овете, има квоти, които ние приехме за
целия състав. Лично на мен ми е абсолютно невъзможно да се
ориентирам дали всичко е коректно в едно решение на РИК, без да
имам 20-30 минути преди това, за да поработя специално по данните
за този РИК. Освен това ми е необходимо да видя всички
предложения, за да мога да преценя дали са спазени квотите в
национален мащаб. Това е реалният проблем. Поне да се
ориентираме към това да не се обсъжда като бъдем поставени в
ситуация да се информираме в момента на заседанието. Това за мен
лично е непосилно. Затова гласувах да го отложим. Дайте да дадем
някаква процедура, при която тази информация да бъде достъпна на
членовете на ЦИК поне няколко часа преди да бъде обсъждана в
заседание. Това е предложението ми.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов.

Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Аз

мисля, че беше направено процедурно предложение, което да бъде
подложено на гласуване. И с оглед на това ние изгубихме 15 минути
да обсъждаме въпроса дали да отложим гласуването на РИК-овете за
утрешното заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ганчева, позволявате

ли ми да допълня процедурното Ви предложение съставите на РИК
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да започнат приоритетно да се гласуват утре на заседанието ни от 14
ч., като до тогава колегите, на които са разпределени преписките, да
ги качат на страницата ни. Съгласни ли сте с това предложение?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, госпожо председател.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така

направеното и допълнено процедурно предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против няма. От
залата отсъстват (Камелия Нейкова, Румен Цачев, Росица Матева и
Мария Бойкинова, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам да направя едно съобщение.
Много ви моля, колеги, отговорниците по области да дойдат и да си
вземат папките за работа – Бургас и Сливен не са взети, не са взети
Разград, Силистра, Търговище. Отговорници са Ерхан Чаушев,
Емануил Христов и Румяна Сидерова.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, остана на заден план, 4-и е
крайният срок за определяне условията, реда и сроковете за
компютърната

обработка.

Току

що

успях

да

приключа

документацията и съм я дал на Рени да я размножи в достатъчен
брой екземпляри на хартиен носител, за да могат хората да си я
вземат в къщи, тъй като става въпрос може би за най-малко 30
печатни листа и повече. Който има някакви бележки, аз предлагам
първо утре комисията в 11 ч. да се видим. Просто нямаме време, тъй
като документите са много.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Христов,

изключително важен въпрос поставяте. Колеги, внасям в точка
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Разни и следния въпрос. При мен е хронограмата. Ние свършихме с
едни срокове, но започват и следващите ни тежки срокове. И искам
да попитам от така създадените работни групи кой физически
работи по предстоящите ни решения до 12-и, т. 42 от Хронограмата.
Моля утре до 11 часа работните групи да ми заявят кой от работните
групи работи по всеки един от актовете, които трябва да приемем,
като молбата ми е от една работна група да не получа ситуация, при
която един човек работи по 10 акта, а друг работи само по половин
акт. Това е огромната ми молба към вас.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз имам за доклад две запитвания, които са
дошли по имейл до ЦИК. Не толкова искам да дам съдържанието
като отговор, тъй като съм ги направила, а принципно да поставя
въпроса. Едното запитване е кога ще бъде на сайта заявлениедекларация за гласуване в чужбина, а второто е: „Жител съм на
София, ще бъда в Русе”. Принципно поставям въпроса какво ще
правим с такива запитвания, които имаме, ще отговаряме ли? Аз
приготвила отговорите, но ако това продължава така, това ще ни
отнема много време.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще обсъдим с Вас след

това, а впоследствие ще го обсъдим и на наше заседание.
Но това ми дава повод все пак да ви припомня, че имате
разпределени доклади, които не бива да изостават. Оттук на сетне аз
ще ги включвам в проекта на дневен ред.
Колега Бойкинова, заповядайте, докладвайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз съм изготвила това
придружително писмо до Върховния административен съд № 32. Ще
ви помоля да го погледнете, ако сте съгласни.
„Приложено изпращаме Ви жалба от Виктор Тенчев Папазов,
и Силвия Миткова Иванова, в качеството им на представляващи
Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Виктор
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Тенчев Папазов за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г., срещу Решение
№ 29-ЕП от 29 март 2014 г. на Централната избирателна комисия, с
което са утвърдени изборните книжа за произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България,
постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-19-1 от
02.04.2014 г., с приложено към нея Решение № 29-ЕП от 29 март
2014 г.
По редовността на жалбата
Жалбата е подписана от лица, които нямат качеството на
представляващи Инициативен комитет за издигане на независимия
кандидат Виктор Тенчев Папазов за участие в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Към жалбата липсват доказателства относно създаването на
инициативния комитет и съответно не са приложени пълномощни на
лицата, подписали жалбата.
По горните съображения Централната избирателна комисия
счита, че жалбата е нередовна от външна страна.
По основателността на жалбата
Жалбата е неоснователна, тъй като касае по съществото си
обжалване на образец от изборна книга относно текста в
обяснителната й част.
Заинтересовани страни и адрес за призоваване:
Виктор Тенчев Папазов и Силвия Миткова Иванова, гр.
София, пл. „Македония„ № 1, сградата на КНСБ, ет. 12, стая 5.
Централна избирателна комисия, пл. „Княз Александър І“
№ 1, етаж мецанин.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Жалба от Виктор Тенчев Папазов, и Силвия Миткова
Иванова, в качеството им на представляващи Инициативен комитет
за издигане на независимия кандидат Виктор Тенчев Папазов за
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участие в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г., срещу Решение № 29-ЕП от
29 март 2014 г. на Централната избирателна комисия.
2. Заверено копие от обжалваното Решение № 29-ЕП от 29
март 2014 г. на ЦИК.
3. Разпечатка

от

интернет

страницата

на

ЦИК,

удостоверяваща съобщаването на обжалваното решение.
4. Заверено копие от Решение № 9 от 23 март 2014 г. на ЦИК
относно процесуалното представителство на ЦИК пред ВАС.
5. Заверено копие от Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК
относно съобщаване на решенията на ЦИК.”
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колега

Бойкинова. Колеги, запознахте се със съдържанието, имате ли
бележки по него? Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение за нашата
позиция до Върховния административен съд, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар

Томов, Росица Матева и Мария Бойкинова, Ивайло Ивков), против
няма. От залата отсъстват (Камелия Нейкова, Румен Цачев,
Маргарита Златарева, Иванка Грозева).
Предложението се приема.
И един доклад на колегата Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, възползвам се от това да ви
съобщя,

че

пристигна

писмото

от

администрацията

на

Министерския съвет с вх. № ЕП-03-10 от 02.04.2014 г. относно
проекта на решение на ЦИК за определяне условията и реда за
изработка, доставка и съхранение на изборните книжа и материали,
включително и за съхранение на техническите устройства за

75
машинно гласуване при произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент. Аз ще помоля работна група 1.2. 15 минути
след приключване на заседанието да се съберем в тази зала, за да
обсъдим становището, защото то е достатъчно обемисто и доста
сериозно, особено като чета заключителната част. Писмото
пристигна преди малко.
Има резолюция на председателя за доклад, за работна група и
за публикуване във вътрешната мрежа. Не знам дали са успели
колегите от администрацията да го направят, но ми се струва, че
работната ни група и самата Централната избирателна комисия им
предстои много сериозна работа, за да отговори на искането от
страна на администрацията на Министерския съвет предложения
проект да се допълни и прецизира, „тъй като не са определени
достатъчно ясно условията и реда за изработване, доставката и
съхранението на изборните книжа и материали. Дефинирането на
ясни правила и процедури е основна предпоставка за навременното
и точно изпълнение на ангажиментите на Министерския съвет, на
областните управители и кметовете на общини, произтичащи от чл.
18, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада, колега

Солакова. Работна група 15 минути след приключване на
заседанието – в тази зала.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съвсем малко време ще отнема.
Разпределено ми е едно писмо от господин Виктор Иванов, старши
репортер във в-к „24 маса”, което съдържа молба той да бъде
добавен в листата за прессъобщения на Централната избирателна
комисия. Предложението ми е Централната избирателна комисия да
се съгласи той да бъде добавен в листата.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Докладвате го за сведение,

благодаря, ще го предоставите на говорителите ни и на госпожа
Мусорлиева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Напомням, че раздадох писмени

материали, на които колегите да стъпят и да ми предложат темите,
защото утре ние трябва да извадим думите, които ще се заложат в
първите информационни клипчета. Само ви моля да ми обедините
темите, аз съм ви предоставила материал. Само темите да ми кажете.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това напомняне и

с молбата всички колеги след като приключим заседанието да
представят своите предложения на госпожа Мусорлиева, закривам
днешното заседание.
Следващото заседание е утре от 14,00 часа.
(Закрито в 17,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова

