
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 12

На  3  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  условията  и  реда  за 

изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и 

материали,  включително  и  за  съхранението  на  техническите 

устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Докладва: Росица Матева

2. Проект на решение относно обявяване на населените места 

в държавите членки на Европейския съюз, в които на проведени през 

последните  пет  години  избори  е  имало  образувана  поне  една 

избирателна секция.

Докладва: Маргарита Златарева

3. Проект на решение относно промяна в регистрацията  на 

ЦИК  и  регистрацията  на  районните  избирателни  комисии  като 

администратори  на  лични  данни  пред  Комисията  за  защита  на 

личните  данни  при  произвеждането  на  избори  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България. 

Докладва: Камелия Нейкова



4.  Проект  на  решение  относно  реквизити  на  печатите  на 

районните,  секционните  и  подвижните  секционни  избирателни 

комисии.

Докладва: Таня Цанева

5. Доклад по писмо от Министерството на финансите с вх. № 

ЕП-04-9 от 1 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

6. Доклад относно определяне условията, реда и сроковете за 

възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването.

Докладва: Емануил Христов

7. Проект на решение относно поправка на изборни книжа.

Докладва: Румяна Сидерова

8. Назначаване на районни избирателни комисии.

9. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

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

Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  14,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа  Ивилина  Алексиева  –  председател  на  Комисията,  и 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги! 

Имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното  заседание на 

Централната избирателна комисия.
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Колеги, на вашето внимание е представен проект на дневен 

ред.  По  точка  8  –  назначаване  на  РИК,  не  съм  посочила 

докладчиците,  като  тук ще докладват  всички колеги,  на  които са 

разпределени районни избирателни комисии.

Като точка в дневния ред ще има и доклад от дежурните за 

регистрация, когато те са готови.

Имате  ли  предложения по така  представения  ви проект  на 

дневен ред? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13 члена на ЦИК:  за  –  13:  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Камелия Нейкова,   Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева )

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Матева.

Точка 1.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и 

материали,  включително  и  за  съхранението  на  техническите 

устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  на 

25 май 2014 г.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предложението  е  да  приемем 

като  решение  условията  и  реда  за  изработването,  доставката  и 

съхранението на изборните книжа и материали,  включително и за 

съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. 

Този  проект  на  решение  ние  приехме  с  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия и го изпратихме за съгласуване в 

Министерския съвет. Вчера след обяд получихме писмо с вх. № ЕП-

03-10 от 2 април 2014 г., с което администрацията на Министерския 
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съвет  ни  уведомява,  че  съгласува  условията  и  реда,  които  сме 

предложили, с някои корекции и допълнения, които предлага. Част 

от тях работната група възприе и съм ги нанесла като допълване на 

нашето решения. За да не изчитам цялото решение, предлагам да ви 

обърна внимание само на тези корекции.

Проектът е с № 61 в днешното заседание. Корекциите, които 

сме  нанесли,  са  в  Раздел  І,  във  втората  половина  на  абзаца:  „В 

договора  за  възлагане  отпечатването  на  бюлетините 

администрацията  на  Министерския  съвет може  да  възложи 

доставката  (транспортирането)  на  бюлетините  да  се  извърши  с 

транспортни средства на печатницата на БНБ до Министерство на 

външните  работи  и  областните  администрации.  Областните 

администрации съвместно с Районните избирателни комисии (РИК) 

организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в 

общинските  администрации за  съответните  райони.  РИК 

контролират  транспортирането  и  съхранението  на  бюлетините  в 

общинските администрации.  Охранителните дейности в процеса на 

доставката  и  съхранението  на  бюлетините се  осъществяват  от 

Министерството на вътрешните работи.”

Това е добавката към първоначалния текст.  Това е само  по 

отношение на отпечатването и доставката на хартиените бюлетини.

Раздел ІІ е за другите книжа и материали, като в т. 1 и 2 няма 

никакви  промени  от  това,  което  сме  гласували  като  протоколно 

решение.

В т. 3, където са уредени печати, пликове за протоколи, други 

книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., сме добавили, че 

изработването  на  печати  на  секционните  избирателни комисии се 

извършва  по  утвърдени  с  отделно  решение  на  Централната 

избирателна комисия форма и реквизити. Доставят се непрозрачни 

пликове,  формат А4.  Използва  се копирната  техника от изборите, 
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произведени през 2013 г., като при нужда кметовете, съгласувано с 

областния управител осигуряват необходимата техника.

Кутиите  за  отрязъци  с  номерата  на  бюлетините  са 

непрозрачни,  като  доставката  им  се  извършва  по  утвърдени  с 

отделно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  размер, 

форма  и  материал.  Кутии  за  разписките  от  експерименталното 

машинно гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени с 

отделно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  размер, 

форма и материал.

Други  книжа  и  материали  се  доставят  по  възлагане  от 

администрацията  на  Министерския  съвет,  на  областните  и 

общинските  администрации,  като  се  съгласуват  с    решение  на 

Централната избирателна комисия.

Това е добавено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари имате ли? Не виждам. Продължете, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: В т. 3 и в т. 6 по въпроса за охраната, 

която се извършва от Министерството на вътрешните работи, бяхме 

предвидили,  че  през  целия  изборния  процес,  по  време  на 

изработването, доставката и съхранението охраната се извършва от 

Министерството  на  вътрешните  работи.  Вследствие  на  тяхно 

становище  променихме  и  всъщност  остана,  че  само  по  време  на 

доставката и съхранението Министерството на вътрешните работи 

ще извършва охранителната дейност. Това е отразено в точки 3 и 6.

Има добавени две нови точки – Х и ХІ.

„Х. Дейностите по изработването, доставката и съхранението 

на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на 

техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане 

на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България  на  25  май  2014  г.,  се  извършват  от  АМС  при 
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взаимодействие  с  ЦИК,  като  съгласуването  и  приемането  на 

решения се извършва в оперативен порядък.

ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, 

доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и  материали, 

включително  и  за  съхранението  на  техническите  устройства  за 

машинното гласуване ЦИК приема съответните решения.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева.  Коментари  и  допълнения  по  предложения  ни  проект? 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  в  едно  взаимодействие  с 

администрацията  на  Министерския  съвет успяхме да  прецизираме 

проекта на решение за условията и реда за изработване, доставка и 

съхранение  на  изборни  книжа и  материали,  включително 

устройствата  за  машинно  гласуване.  Както  и  госпожа Матева 

посочи,  вчера  получихме  съгласувателното  писмо  с  цитирания 

номер в проекта на решение. В отговор на нашето писмо с изпратен 

проект,  одобрен  с  протоколно  решение  от  29  март  т.г., 

администрацията  на  Министерския  съвет  ни  уведомява,  че 

съгласуват  представения  проект  и  правят  съответните  бележки  и 

предложения.  Това  писмо  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа 

веднага след получаването и вероятно сте се запознали с неговото 

съдържание.  Работна група 1.2,  както разбрахте,  имаше заседание 

след заседанието на Комисията. Аз благодаря на всички, които се 

включиха в работата на работната група със свои предложения и за 

разискванията,  които  станаха  по  повод  становище  на 

администрацията на Министерския съвет и най-вече, разбира се, на 

госпожа Матева,  която  изготви  този  проект,  който  предлагаме  на 

вашето внимание.

Аз нямам бележки по проекта. Мисля, че отразява в пълнота 

станалите разисквания. Както виждате, има още доста неща, които 

ще се уточняват с конкретни решения. А и не би било възможно още 
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отсега  ние  в  окончателен  вариант  да  можем  да  приемем  всички 

условия и ред с това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. Други изказвания? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева. ) 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Решението е 

прието. Решението е № 44-ЕП:

„На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с ал. 1,  чл. 18, ал. 1,  

чл. 209, чл. 215, § 10, ал.1 и § 13, т.5 от Преходните и заключителни 

разпоредби  на  Изборния  кодекс  и  писмо  вх.  №  ЕП-03-10  от 

02.04.2014  г.  на  Администрацията  на  Министерски  съвет 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Определя  условията  и  реда  за  изработването,  доставката  и 

съхранението  на изборните книжа и материали, включително и за 

съхранението на техническите устройства за машинното гласуване 

при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г., както следва:

І. Хартиените бюлетини за гласуване 

Администрацията  на  Министерски  съвет  (АМС)  възлага 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини  на  печатницата  на 

Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да 

ползва  други  специализирани  печатници.  Отпечатването  на 

бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата 

за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. 

Бюлетините  се  отпечатват  под  контрола  на  Министерството  на 
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финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК). Бюлетините 

се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като 

техническите  характеристики  се  определят  с  решение  на  ЦИК.  В 

договора за възлагане отпечатването на бюлетините АМС може да 

възложи  доставката  (транспортирането)  на  бюлетините  да  се 

извърши  с  транспортни  средства  на  печатницата  на БНБ  до 

Министерство  на  външните  работи  и  областните  администрации. 

Областните  администрации  съвместно  с  Районните  избирателни 

комисии  (РИК)  организират  получаването  и  съхранението  на 

хартиените бюлетини в общинските администрации за съответните 

райони.  РИК  контролират  транспортирането  и  съхранението  на 

бюлетините в общинските администрации. Охранителните дейности 

в  процеса  на  доставката  и  съхранението  на  бюлетините се 

осъществяват от Министерството на вътрешните работи. 

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните 

книжа и материали се възлага от АМС. ЦИК съгласува предоставена 

от  АМС  документация  по  ЗОП.  При  възлагане  на  обществените 

поръчки  разпоредбите  на  Закона  за  обществените  поръчки  за 

сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат (съгласно 

§ 3, ал.1 от ИК).

1. Протоколи,  респ.  чернови на  протоколи на  СИК и РИК, 

други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и 

материали,  за  предаване  и  приемане  на  избирателния  списък,  за 

маркиране на печата на СИК) 

Протоколите  се  изработват  съгласно  образец,  утвърден  с 

решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с 

решение на ЦИК. Предвид разпоредбата на чл. 273, ал. 2 и чл. 291, 

ал. 4 от ИК по преценка при изработване на протоколите може да се 

унифицира  заглавната  част  на  двата  вида  протоколи,  като  за 

наименованието  и  номера  на  съответния  район  се  остави  празно 
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място и тези данни се попълват на ръка от секционните, съответно 

районните избирателни комисии.

2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за 

издадените удостоверения, печати на СИК, пликове за протоколи на 

СИК,  други  книжа,  заявления,  декларации,  удостоверения  и  др., 

други  материали  –  торби,  опаковъчни  материали  и  др.,  копирна 

техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, 

мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъците с номерата на 

бюлетините

При  изработването  на  удостоверенията  се  съобразява 

Решение № 11-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК за единната номерация 

на  удостоверенията  за  гласуване  на  друго  място  в  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и 

начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на 

удостоверения (образци на изборни книжа).

3. Печати  на  СИК,  пликове  за  протоколи  на  СИК,  други 

книжа,  заявления,  декларации,  удостоверения  и  др.,  други 

материали – торби, опаковъчни материали и др.,  копирна техника, 

консумативи за капирна техника на СИК – копирна хартия, мастило 

и  др.,  избирателни  кутии,  кутии  за  отрязъци  с  номерата  на 

бюлетините

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с 

отделно решение на ЦИК форма и реквизити.

Пликове  за  протоколи  на  СИК  –  доставят  се  непрозрачни 

пликове, формат А4.

Използва  се  копирната  техника  от  изборите,  произведени 

през  2013 г.,  като  при  нужда  кметовете  съгласувано  с  областния 

управител осигуряват необходимата техника. 

Кутиите  за  отрязъци  с  номерата  на  бюлетините  са 

непрозрачни,  като  доставката  им  се  извършва  по  утвърдени  с 

отделно решение на ЦИК размер, форма и материал. 
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Кутии  за  разписките  от  експерименталното  машинно 

гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени  с отделно 

решение на ЦИК размер, форма и материал. 

Други книжа и материали се доставят по възлагане от АМС 

на  областните  и  общинските  администрации,  като  се  съгласува  с 

решение на ЦИК.  

ІІІ.  Изработването,  доставката  и  съхранението  на  някои  от 

изборните  книжа  и  материали  може  да  се  извърши 

децентрализирано, чрез областните и общинските администрации по 

преценка на АМС, съгласувано с ЦИК. 

ІV. АМС  организира  изработването,  доставката  и 

съхранението  на  изборните  книжа  и  материали  съвместно  с 

областните и общинските администрации, съгласувано с ЦИК.

V. При  възлагане  на  изработването  на  изборните  книжа  и 

материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде 

възложена  и  доставката  и/или  съхранението  на  книжата  и 

материалите, съгласувано с ЦИК.

VІ. Охранителните  дейности  в  процеса  на  доставката  и 

съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от 

Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК.

VІІ.  Съхранението,  разпределението  по  секции  и 

транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под 

контрола  на  Районната  избирателна  комисия,  която  съвместно  с 

общинската  администрация  снабдява  секционните  избирателни 

комисии с изборните книжа и материали.

VІІІ. Министерският  съвет  организира  съвместно  с 

областните  и  общинските  администрации  съхранението  на 

техническите устройства за машинно гласуване, съгласувано с ЦИК.

ІХ. Министерският  съвет  уведомява  своевременно  ЦИК  за 

всяка  възложена  дейност  по  изработването,  доставката  и 
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съхранението  на  изборните  книжа  и  материали,  включително  и 

съхранението на техническите устройства за машинно гласуване.

Х. Дейностите по изработването, доставката и съхранението 

на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на 

техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане 

на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България  на  25  май  2014  г.  се  извършват  от  АМС  при 

взаимодействие  с  ЦИК,  като  съгласуването  и  приемането  на 

решения се извършва в оперативен порядък.

ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, 

доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и  материали, 

включително  и  за  съхранението  на  техническите  устройства  за 

машинното гласуване ЦИК приема съответните решения.” 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преминаваме  към 

следващата точка от дневния ред. Заповядайте, госпожо Златарева.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  обявяване  на 

населените места в държавите членки на Европейския съюз, в които 

на проведени през последните пет години избори е имало образувана 

поне една избирателна секция.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, срокът е утре, 

но не мисля, че е незаконно днес да гласуваме това решение, с което 

обявяваме  населените  места  в  държавите  членки  на  Европейския 

съюз,  които  на  проведените  в  последните  пет  години  избори, 

различни в национален план, са гласували поне 100 човека. Поради 

тази причина предлагам решение, в което по-важен е списъкът от 

официални данни, който ние направихме в кои населени места са 

гласували  повече  от  сто  човека.  И  всъщност  заедно  с  решението 

прилагам и списъка като приложение към това решение. Става дума 

за хипотезата на чл. 14, само точка 3 – само тази хипотеза, която 

касае  държави  членки  на  Европейския  съюз  и  в  която 
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предварително,  презумптивно  се  разбира,  че  ще  има 

гласоподаватели и трябва да се открие секция.

Решението е кратко. Вижте дали има някакви поправки. Ако 

няма, да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  пред  вас  е  и 

проектът на решение, и списъкът към него. Моля да се запознаете.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  За  списъка  искам да  кажа,  че 

трябва да се поправят две технически грешки – относно Унгария, 

която  е  на  11-о  място,  за  последните  избори  е  сложено  1,  а  то 

всъщност е 182; на т. 16, Малта, за град Сейнт Джулианс фигурира 

3, а то е 343. В този смисъл искам да поправя списъка. Всичко друго 

съм проверила.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Въпроси? Коментари? Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  В решението  за  обявяване  на  населените 

места  нали  приехме,  че  в  Изборния  кодекс  не  е  „населени”,  а 

„места”?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, ще го поправя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други 

бележки, колеги? Няма.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение  ведно  със  списъка  към него.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували  11  членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков   Йорданка  

Ганчева, Румен Цачев, Таня Цанева .) 

Решението е прието с № 45-ЕП:

„На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 

17от Изборния кодекс и съгласно Решение № 26-ЕП от 28.03.2014 г. 

на ЦИК Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И :

Обявява  списъка  на  местата  извън  страната  в  държавите  – 

членки  на  Европейския  съюз,  в  които  се  образуват  избирателни 

секции в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 

2014г., съгласно приложението.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Давам думата на госпожа 

Златарева  във  връзка  и  с  писмото  по повод на  току-що приетото 

решение.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  изпълняващият 

длъжността главен секретар на Министерството на външните работи 

изпрати  едно  писмо,  с  което  питаше  дали  местата,  където 

предварително се обявява че трябва да има секции, ще бъдат само в 

държава членка на Европейския съюз, и други въпроси.

Аз  съм  написала  един  отговор,  с  което  го  уведомяваме, 

първо, относно секции за гласуване, а относно заявленията по чл. 16 

ще говоря с господин Христов.

В  писмото  се  пита:  заявленията,  които  получаваме  от 

чужбина,  трябва  ли  всяко  от  тях  да  изпраща  Министерството  на 

външните работи в Централната избирателна комисия или наведнъж 

да предложат информацията в цялост след изтичане на срока. Това 

трябва ние да решим и аз ще го добавя с едно изречение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Периодично трябва да ни изпращат 

информация,  защото  трябва  да  има  време  за  изправяне  на 

нередовности. Ако е след изтичане на срока, какво правим? Трябва 

да напишем „по допълнително договорена с вас периодичност”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Това  ще  допълня  в  т.  2  на 

писмото.

Трябва  да  съобщя на  Комисията  в  пълния  състав,  че  днес 

група  1.10.,  обсъждайки  този  проблем,  реши  да  облекчи 

Министерството на външните работи, като напише, че е възможно с 

писмото да изпратим един указателен или предварителен списък на 
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броя на секциите, които евентуално те да имат готовност да открият 

с оглед на бройките на гласувалите в последните пет години. И този 

списък е като приложение към това писмо. Това реши Работна група 

1.10. днес.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Всъщност  ние  изпращаме  този  списък 

като  допълнителна  информация,  която  не  ангажира  Централната 

избирателна  комисия  към  момента.  В  смисъл,  решихме  да  не  го 

поставяме  да  се  взима  решение  по  този  списък,  а  е  просто  за 

оперативното ни  сътрудничество и за улеснение, за да не кажат на 

25-ия  ден,  че  не  са  били  готови  да  разкрият  толкова  и  толкова 

секции. Но списъкът не е окончателен, предстои да се обсъди както 

в групата, така и в Комисията.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо Златарева, ние решихме, че 

трябва  да  има  писмо.  Госпожа  Солакова  предложи  текста, 

уточнихме че ще е не по-малко от последните избори и ще зависи от 

бройката на избирателите, когато са били най-много. Но не нямаме 

съгласие да изпращаме този списък в този му вид.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ние днес говорихме около един 

час  за  това  –  че  ние  не  ги  задължаваме,  но  съвсем в  обхвата  на 

сътрудничество подпомагаме Министерството на външните работи 

да не е изненадано, че в Лондон няма да има седем секции, а ще има 

13. И ги уведомяваме, това разсъждавахме ние. И аз съвсем коректно 

съм написала „За улеснение на Министерството на външните работи 

и с оглед изискванията на закона ви изпращаме списък с примерно 

определен минимум и максимален брой на секциите в населените 

места  по чл.  14,  т.  3,  който брой с  точност  ще бъде  определен с 

решение на Централната избирателна комисия в сроковете по чл. 12. 

Точно това обсъждахме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  едно 

процедурно предложение? Тъй като писмото следва да се допълни 

относно заявленията по чл. 16, да отложим и да го разгледаме в т. 
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„Разни”, като в почивката работната група уточни това и след това 

вече предполагам, че ще има съгласие.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да има съгласие, защото спорът 

в групата беше на тази база – дали стъпваме върху числото, което е в 

изборите, когато е имало най-много гласоподаватели (2009 г.), или 

стъпваме върху друго число. Така че подлагайте го на гласуване, не 

е задължително всичко да се приема със  сто процента съгласие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова, 

прекратявам  този  спор.  От  процесуална  гледна  точка  не  мога  да 

подложа  на  гласуване  за  протоколно  решение  непълно  писмо. 

Отлагам го за т. „Разни”.

Колеги,  преминаваме  към  доклад  на  дежурните  по 

регистрация.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  със 

започналите  регистрации  на  партии  и  коалиции  и  за  по-голяма 

оперативност ви предлагам проект за приемо-предавателен протокол 

за  ГД  „ГРАО”,  за  да  можем  веднага  да  изпратим  постъпилите 

списъци  на  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията  и 

коалицията,  която  регистрирахме  днес.  Моля  да  го  погледнете, 

проектът е във вътрешната мрежа, и да кажете вашето становище – 

дали сте съгласни с този образец на приемо-предавателен протокол, 

той е изработен съгласно наше Решение № 39-ЕП. Ако сте съгласни, 

с  протоколно  решение  да  го  утвърдим  и  да  предадем  на 

представителите на ГД „ГРАО” постъпилите списъци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги? 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Може  ли  да  направя  едно 

конструктивно предложение? Съгласен съм с това, което е написано, 

но тук освен брой на страниците, листовете и брой на подписите ми 
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се струва, че е удобно да напишем и брой на папките, независимо че 

те отговарят на листата. Но когато се предава и получава, по-лесно е 

да преброиш класьорите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. Изключително рационално беше предложението Ви.

Други  предложения,  колеги?  Няма.  Тогава  да  одобрим  с 

протоколно решение този проект на образец.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги  

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.)

Благодаря.  Протоколното  решение  е  прието.  Можем  да 

изпращаме  списъците  на  първите  подали  документите  за 

регистрация политически субекти.

Колеги,  преминаваме  към  точка  четвърта  от  дневния  ред, 

като ще помоля колегата Нейкова да дойде в залата да докладва след 

това точка трета. Заповядайте, колега Цанева.

Точка 4.  Проект на решение относно реквизити на печатите 

на  районните,  секционните  и  подвижните  секционни избирателни 

комисии.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, преди да зачета текста 

искам да ви кажа, че съм се водила от изпратеното ни становище на 

Министерския  съвет,  с  което  се  казва,  че  автоматичните  печати, 

които са с правоъгълна форма, са около 20% по-евтини от кръглите. 

Затова  предлагат  да  направим  с  правоъгълна  форма  печатите  на 

секционните избирателни комисии, тъй като те са големият брой, а 

за подвижните да бъде с кръгла форма.

Чета ви проекта за решение:
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„На основание чл.  57,  ал.  1,  т.  8,  чл.  64 и 94 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р  Е  Ш  И :

1. Печатът  на  районните  избирателни  комисии  е  кръгъл  с 

един  пръстен.  Във  вътрешния  кръг  се  изписва  текстът  „РИК“  и 

наименованието  на  града  –  административен  център  на  областта. 

Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2014“.

2. Печатът  на  секционните  избирателни  комисии  е 

правоъгълен  с  надписи от горе  на долу:  „СИК“,  „Избори 2014“ и 

уникален петцифрен номер.

3. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е 

кръгъл  с  един пръстен.  Във  външния пръстен  се  изписва  текстът 

„Избори 2014“. Във вътрешния кръг се изписва уникален петцифрен 

номер.

4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 

10 % по-голям от общия брой на секциите в страната.

За  всяка  подвижна  секционна  избирателна  комисия  се 

изработва по един резервен печат.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Цанева.   Колеги,  имате  ли  допълнения,  забележки? Заповядайте, 

колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  да  попитам  само  за 

секциите в страната ли важи това нещо?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тогава да го запишем в „относно”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: А какво правим извън страната, там 

също има печати?

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Току-що  докладчикът  поясни,  че 

решението е само за комисиите извън страната.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Когато  в  предишни  комисии  сме 

приемали това решение, то е било преди приемане на решението за 
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условията и реда за произвеждане на изборите извън страната. Но 

сега вече сме приели онова решение и в него няма точка за печатите, 

така  че  тук да си остане в заглавието общо,  просто в последната 

точка да отпадне „в страната”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че по-оперативно 

ще бъде и за страната, и за извън страната.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. В предишни години е било заради 

по-късния срок на приемане на другото решение, но сега вече сме го 

приели.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

забележки, допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение и с 

така направената корекция в т. 4, моля да гласува.

Гласували  15  членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Ивайло  Ивков,   Йорданка   Ганчева,   Мария  Бойкинова,   Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,   Таня Цанева.)

Колеги, решението е с № 46-ЕП.

Преминаваме  към  следващата  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 5.  Доклад по писмо от Министерството на финансите 

с вх. № ЕП-04-9 от 1 април 2014 г. на ЦИК.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря.  Колеги,  това  писмо  на 

Министерството на финансите беше докладвано при получаването 

му.  То  е  разпределено  на  Работната  група  по  разяснителната 

кампания с ръководител госпожа Мария Мусорлиева. Предполагам, 

че  сте  погледнали  проекта  на  постановление  за  приемане  на 

тарифата,  по  която  се  заплащат  предизборните  предавания  по 
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Българската национална телевизия, Българското национално радио и 

техните регионални центрове.

Предлагам  ви  на  вх.  №  ЕП-40-9  от  1  април  2014  г.  да 

изпратим  писмо,  с  което  да  съгласуваме  без  бележки  проекта  на 

постановление на Министерския съвет  за  приемане на тарифа,  по 

която партиите и коалициите и инициативните комитети заплащат 

предизборните  предавания  по  Българската  национална  телевизия, 

Българското национално радио и техните регионални центрове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашите 

становища. Не виждам такива.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

протоколно решение заедно с писмото. Който е съгласен, моля да 

гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева.)

Протоколното решение е прието, колеги.

Продължаваме със  следващата точка от дневния ред. Колега 

Христов, имате думата.

Точка  6.  Доклад  относно  определяне  условията,  реда  и 

сроковете  за  възлагане на  компютърната обработка на данните от 

гласуването.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.  Колеги,  във вътрешната 

мрежа има една папка „Конкурс”. Вътре има три файла. Това, което 

ще  обсъждаме,  касае  последния  файл  „Условия  и  срок  за 

компютърна  обработка  Европейски  парламент”.  Текстът  е  доста 

голям, около 20 страници. В комисията сме 9 души, днес направихме 

подробно обсъждане не само на реда и сроковете, а и на другите два 
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файла,  които  касаят  договора  и  образците,  които  трябва  да  се 

попълнят  по  време  на  конкурса,  но  сега  същественото  за  нас  са 

именно  условията,  редът  и  сроковете,  които  сме  задължени  да 

приемем съгласно Изборния кодекс до 4 април. Затова аз предлагам 

днес  да  се  спрем  именно  на  условията,  реда  и  сроковете,  да 

набележим,  ако  има  някакви  забележки,  които  вие  сте  видели. 

Колегите,  с  които  преди  обяд  се  срещнахме,  направиха  някои 

забележки, които са нанесени вече.

Другото  нещо,  което  направихме  днес,  попълнихме 

сроковете,  тъй  като  в  първоначалния  вариант  бях  сложил 

многоточие. Но днес коментирахме и попълнихме всички срокове, в 

които трябва да се извършат тези неща. 

Възникнаха  и  някои  проблеми,  нерешени  в  групата,  и  се 

разбрахме колегите да ги поставят на вниманието на Централната 

избирателна комисия. Колегите Ерхан Чаушев и Камелия Нейкова 

ще ги поставят пред вас след моето изложение.

Аз бих ви предложил да ви разкажа това, което е написано, а 

не да ви го прочета, защото са 20 страници тежък текст. Но все пак 

доста  подробно  ще  ви  кажа  в  какво  се  състои  този  материал. 

Използван е образецът,  който сме ползвали години наред, разбира 

се, съобразен с конкретните изисквания и с изискванията на новия 

Изборен кодекс.

В  първата  част,  където  са  общите  изисквания,  е  посочено 

какво искаме да се извърши с тази компютърна обработка, на какви 

изисквания трябва да отговаря тя и самата програма и програмните 

средства,  които  се  използват,  също  така  на  какви  изисквания  да 

отговарят  и  каква  технология  да  се  използва,  как  да  се  защитят 

данните в компютърна обработка. Включени са и детайлни неща, че 

примерно заплащането ще бъде поетапно, тъй като знаете, че самата 

обработка  включва  освен  подготовка  и  завършването  на  самата 

обработка в деня и следващите дни на изборите, но тя включва също 
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така и задължението ни да издадем Бюлетин в 40-дневен срок след 

изборите. Това също е включено като отделен етап в нашата работа. 

Още повече,  че съгласно § 10 от Заключителните разпоредби към 

Изборния кодекс се посочва,  че относно машинното гласуване (то 

няма да се включва в обработката) сме задължени да го включим в 

Бюлетина след анализ на Централната избирателна комисия. така че 

това е един по-нататъшен етап. В тази връзка са посочени датите, в 

които трябва да се извърши това нещо.

Другият дял,  който сме разгледали, е самата организация и 

технология на компютърната обработка на резултатите, като сме се 

спрели главно на двете важни неща: обработката на информацията в 

районната избирателна комисия и обработката на информацията в 

Централната избирателна комисия. Те по много неща си приличат, 

но и по много неща се различават, разбира се. 

За  обработката  на  информацията  в  районната  избирателна 

комисия. Там се въвеждат данните от протоколите на секционните 

избирателни комисии, осъществява се ефективен контрол за тяхната 

непротиворечивост и пълнота, казано е какви приемо-предавателни 

протоколи се  правят.  Описано  е  подробно кога  един протокол се 

смята,  че  е  приет,  как  се  коригира,  кой  има  право  да  подписва 

приемо-предавателната разписка, кои разписки участват в крайната 

обработка,  как  става  заличаването,  как  става  анулирането  на 

разписки, ако бъде необходимо. Това са стандартни дейности, които 

са изпитани в доста обработки, така че тук няма нещо съществено. В 

предната обработка добавихме изискването да се правят сканирани 

копия на секционните протоколи по време на внасянето на данните 

от протокола в районната избирателна комисия и да се качват  на 

интернет сайта на районната избирателна комисия, а след това да се 

дават  на  Централната  избирателна  комисия,  която  също  да 

предостави  сканираното  копие  на  своята  интернет  страница.  Това 

също е задължение на преброителя, който ще спечели конкурса.
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Посочено е какви действия трябва да бъдат извършени преди 

изборите,  като  сме  посочили  примерно,  че  до  21  април  да  се 

определят  отговорниците  на  изчислителните  пунктове  към 

районните избирателни комисии. Пропуснах да кажа, че на практика 

самото преброяване се извършва от така наречените изчислителни 

пунктове  на  преброителя,  като  те  се  намират  във  всяка  една  от 

районните  избирателни  комисии.  Препоръчително  е  да  бъдат  в 

съседни стаи, така че да могат в деня и нощта, когато се работи, да 

си контактуват взаимно.

Към Централната избирателна комисия се създава един, бих 

казал,  най-големият  изчислителен  пункт,  където  се  обработват 

повторно данните, както е изискването на Изборния кодекс, където 

се коригират несъответствията между секционните протоколи, които 

са въведени в районните избирателни комисии и които са въведени 

повторно в Централната избирателна комисия, където се получават 

де  факто  междинните  резултати.  Този  въпрос  обаче  господин 

Чаушев ще постави след това официално пред всички, за да решим 

какво  ще  правим,  понеже  имаме  една  неяснота.  Тези  междинни 

резултати ние публикуваме на нашата интернет страница.

До 25 април сме заложили да бъде проведено обучението на 

тези отговорници, които ще бъдат назначени до 21 април, като те 

трябва да бъдат обучени в основните положения, които са залегнали 

в Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, 

които  касаят  преброяването,  и  съответно  утвърдените  книжа  за 

провеждането на изборите.

Аналогично  до  25  април  трябва  да  бъдат  утвърдени 

правилата за въвеждане на данни от протоколите, както казах, как да 

бъдат  използвани  програмите,  как  да  се  извърши  комуникацията 

чрез  компютърните  мрежи,  как  да  се  проведе  инструктаж  на 

операторите и т.н.
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От 7  до  10  май  сме  посочили,  че  самите  отговорници  ще 

трябва да извършат от своя страна подбор, наемане и инструктаж на 

оператори  в  районните  избирателни  комисии.  Записали  сме,  че  е 

препоръчително  тези  оператори  да  бъдат  от  региона,  това  е 

практика. Но това е донякъде и отговор на имейла от една госпожа 

онзи  ден,  която  питаше  ЦИК  как  да  се  запише  за  оператор  на 

компютър и ние отговорихме, че това е ангажимент на преброителя. 

От  тази  точка  именно  се  вижда,  че  подборът,  наемането  и 

инструктажа го прави този, който е спечелил конкурса.

Между 7 и 10 май са задължени също така (виждате, че това 

вече е срок, който е близък до изборната дата) да се направи оглед 

на  помещенията  в  областите,  където  ще  бъде  разположена 

изчислителната  техника  и  където  ще  се  помещава  самият 

изчислителен пункт. Да се провери дали е осигурено с необходимите 

комуникации, интернет, съответно добро захранване с електрически 

ток, пожарна безопасност и т.н.

Другото,  което  е  задължително  –  и  на  това  ще  обърна 

специално  внимание  сега,  е  да  се  осигури  необходимият  брой 

компютри  и  сканиращи  устройства  за  периода  на  отчитане  на 

резултатите от гласуването на изборите за членове на Европейския 

парламент, като сме дали една формула, която сменяме всеки път 

според изборите колко протокола ще има да се внасят, като казваме, 

че във всеки един изчислителен пункт искаме приблизителният брой 

на компютрите,  които ще обработват протоколите на секционните 

избирателни  комисии,  да  бъде  колкото  е  броят  на  секционните 

избирателни комисии плюс 100, делено на 40. Какво означава това? 

Грубо  казано,  ако  има  200 секционни избирателни комисии,  като 

прибавим числото 100, става 300, делено на 40 – това означава 8 

компютъра.  И  казваме  да  има  поне  още  един  допълнителен 

компютър  за  резерв.  Формално  казано,  това  означава,  че  за 

въвеждането на 40 секционни протокола, а те вероятно ще бъдат по-
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малко,  защото  закръглихме,  за  въвеждането  най-много  на  40 

протокола, трябва да има задължително един компютър. Имали сме 

случаи с по 60, с по 60, но така или иначе, има възможност който 

спечели конкурса, да осигури тези компютри. Така че това е едно от 

условията, и то съществено, за този, който ще участва в конкурса.

Другото изискване е, че до 10 май искаме да бъдат въведени в 

изчислителните  пунктове  по  области  данните  за  номерацията  на 

секционните избирателни комисии в съответния район, за състава и 

длъжностите на членовете на районната избирателна комисия. Да се 

заредят номенклатурите на партиите и коалициите и инициативните 

комитети, както и кандидатските листи на партиите и коалициите и 

данните  на  независимите  кандидати  и  номерациите  им  съгласно 

изтегления жребий в Централната избирателна комисия. 

Тъй като този избор е национален и тъй като регистрацията 

на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети ще се 

извършва  на  национално  ниво,  това  означава,  че  районната 

избирателна комисия ще има по-малко работа, отколкото когато са 

местни избори или пък за народни представители, когато има много 

мандати,  те  също  извършват  регистрации,  но  в  случая  няма  да 

вършат това нещо, затова директно от нас ще получат на електронен 

носител  тези  данни  и  тяхното  задължение  ще  бъде  само  да  ги 

въведат в съответните компютри, които ще извършат компютърната 

обработка.

Аналогично вменяваме като задължение на отговорниците на 

изчислителните пунктове към районната избирателна комисия най-

късно до 20 май, макар че дори и 21 май е достатъчен срок, но да си 

оставим един ден толеранс, най-късно до 20 май те да инсталират 

техниката и програмното осигуряване в определените от общинската 

администрация  помещения,  да  осъществят  тестване  на 

комуникационните  връзки  с  Централната  избирателна  комисия.  И 

освен това като изискване винаги го е имало и дори когато отидем 
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на обучение, винаги питаме дали има представител на преброителя 

сред присъстващите. Тоест задължаваме този, който е отговорник на 

изчислителния пункт, да присъства на самото обучение, ако трябва, 

да зададе въпроси за доуточняване. Да се използва присъствието на 

Централната избирателна комисия, ако има някакви въпроси.

Втората  точка  е  какви  действия  трябва  да  се  предприемат 

след приключването на гласуването. Казваме кога ще започне самата 

компютърна обработка – когато приключи изборният ден и когато 

дойде първият секционен протокол, тогава започва кампанията по 

въвеждане на данните. Пояснява се точно как става, каква разписка 

се издава с данните, които съдържа протоколът.  Посочено е също 

така, че всяка разписка има уникален номер, тоест ако се наложи да 

се прави корекция, не се прави корекция върху вече стара разписка, 

а  тя  се  записва  отново  с  коригираните  данни,  като  старата 

автоматично се заличава. Новата получава нов номер, така че никога 

не  може  да  се  коригира  съществуваща  разписка.  На  последните 

избори въведохме и задължение да се въвежда вече и фабричният 

номер  на  протокола,  така  че  се  следи  дали  протоколът,  който 

секционната избирателна комисия е дала, е този, който е получен с 

приемо-предавателния протокол от общинската администрация. 

Мисля, че на последните избори успяхме да изчистим един 

проблем с фабричните номера, защото знаете, че им даваме по два 

протокола и те като сбъркат една страница, вадят от новия протокол 

само тази страница, заместват сгрешената и изведнъж се получава 

първата страница с един номер, втората – с друг номер, третата пак с 

номер  като  първата.  Тези  неща  вече  ги  изчистихме  на  база  на 

анализите, които правихме.

По-нататък  продължаваме  какво  се  прави,  когато  има 

неудовлетворени контроли,  кой  трябва  да  вземе  решение  по  този 

въпрос, как се извършват корекциите, със съответните подписи на 

лицата,  които  носят  протокола.  И  когато  бъде  вече  решено,  че 
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протоколът  е  окончателен,  уникалният  номер  на  тази разписка  се 

записва  на  протокола  най-горе  вляво  по  диагонал,  така  че 

протоколът  вече  върви  със  съответната  разписка.  И  когато 

протоколът  дойде  в  Централната  избирателна  комисия,  ние 

задължаваме себе си и тези, които ни помагат, да проверяват дали 

съответният протокол  разписката отговарят на записаните номера.

 Описани са и други случаи, които биха могли да се случат в 

процеса на работа.

Когато се приключи обработката, създадената база данни от 

протоколите на СИК за съответната районната избирателна комисия, 

както и сумарните резултати се записват върху два броя технически 

носители,  които  се  носят  в  Централната  избирателна  комисия. 

обобщените резултати се отпечатват в протокол, подобен на този, 

който ние сме определили с Образец № 86 за протокол на районната 

избирателна  комисия.  Те  ползват  тези  сумарни  резултати,  за  да 

изградят  своя  протокол,  който  носят  после  в  Централната 

избирателна комисия.

Това е накратко работата в районните избирателни комисии. 

Ще  посоча  и  какво  се  върши  в  Централната  избирателна 

комисия.  Аналогично  тук  в  изчислителния  пункт  се  актуализира 

базата  данни  и  за  районите,  тъй  като  повторно  ще  се  въвеждат 

всички  секции  от  страната,  но  тук  се  въвеждат  и  номерата  на 

избирателните секции в чужбина, тъй като те ще се въвеждат също 

два  пъти,  но  в  сградата  на  Централната  избирателна  комисия  от 

изчислителния пункт, който се намира в нашата сграда.

Повторното  въвеждане  на  данните  се  прави  на  база  на 

техническите  носители,  които  се  носят  от  районната  избирателна 

комисия.  Прави  се  сравняване  на  данните  и  там,  където  има 

несъответствие  на  данните,  се  изкарват  специални  протоколи  от 

сравняването  на  данните,  които  се  предоставят  за  анализ  на 

Централната избирателна комисия. Практика е в дните преди самия 
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избор Централната избирателна комисия да прави оперативно бюро, 

което се състои от всички необходими комисии. Една от комисиите 

е именно тази, която се занимава с анализ на резултатите и която 

има  задължението  да  анализира,  да  прави  корекциите,  които  е 

необходимо да бъдат извършени, и да приеме това, което е верният 

резултат.  Разбира  се,  след  като  тези  данни  бъдат  коригирани, 

практика  е  също  така  в  Централната  избирателна  комисия  тези 

доклади да се внасят и да се гласуват като решения на Централната 

избирателна комисия, а не на тази мини комисия, която се занимава. 

Тоест тя само извършва действията за анализ, но в крайна сметка 

решенията се вземат от цялата Централна избирателна комисия като 

колективен орган.

Тук  възникна  въпросът  с  периодичното  обявяване  на 

междинните  данни  от  гласуването  и  на  окончателните  данни  от 

гласуването в изборите. Има промяна в новия кодекс по отношение 

на  междинните  данни,  но  господин  Чаушев  ще  каже  каква  е 

разликата  и  ще  трябва  да  вземем  отношение  по  въпроса  как  да 

тълкуваме изобщо Изборния кодекс. 

Последното  задължение  на  изчислителния  пункт  към 

Централната  избирателна  комисия,  след  като  извърши повторната 

проверка  на  резултатите,  е  да  ни  предостави  изчисленията  по 

методиката съгласно Приложение № 3 в Изборния кодекс.  Това е 

методиката  за  изборите  за  Европейски  парламент  за  избраните 

кандидати на партиите,  коалициите и инициативните комитети.  И 

също така да ни представи поименен списък на избраните за членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България  съгласно  тази 

методика.

Описани  са  също  така  какви  са  действията  на  този 

изчислителен  пункт  към  Централната  избирателна  комисия  преди 

изборите и след изборите – че до 30 април трябва да се определи 

отговорникът, до 5 май изпълнителят да представи на Централната 
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избирателна  комисия  базата  данни  за  районните  избирателни 

комисии и секционните избирателни комисии в районите и извън 

страната,  до  9  май  отговорникът  на  изчислителния  пункт  към 

Централната избирателна комисия е длъжен да представи на ЦИК 

правила за организация и контрол върху дейностите,  които ще се 

извършват  тук,  както  и  инструкция за  използване  на  програмите. 

Това  са  програмите,  които  те  ще  използват,  но  ние  трябва  да 

разполагаме с тези инструкции.

До 14 май (бяхме записали до 13 май, но госпожа Солакова 

ни  обърна  внимание,  че  имаме  сключен  договор  с  Народното 

събрание  да  ползваме  зала  „София”  десет  дни  преди  изборите, 

затова  коригирахме  датата  на  14  май)  изчислителният  пункт  към 

Централната  избирателна  комисия  ще  трябва  да  извърши 

определени  дейности.  Една  от  тях  е  да  огледа  предоставените 

помещения,  където  ще  се  разположи  изчислителната  техника,  да 

осигурят необходимия брой компютри за обработката, като тук сме 

посочили броят им да бъде не по-малък от сто. На референдума, тъй 

като  парите  бяха  малко,  бяхме  решили  да  бъде  намален  броят, 

компютрите бяха 70, но тъй като сега все пак работата е значителна, 

макар че тук няма сканиране на протоколи, изискването е да бъдат 

осигурени най-малко сто компютъра за въвеждане на данните със 

съответните оператори, разбира се.

 Действията след приключване на гласуването. Изпълнителят 

ще  подпомага  работата  на  Централната  избирателна  комисия  по 

приемането на  книжата и  материалите,  които идват  от  районните 

избирателни комисии, тъй като когато книжата дойдат от районните 

избирателни комисии, те правят приемо-предавателните протоколи. 

Като приемем протоколите,  ги предаваме на изчислителния пункт 

към Централната избирателна комисия. Така че общо взето работим 

в синхрон с тях и това нещо е описано в тези задължения.
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Какви данни трябва  да  ни  подготвят?  Обобщени  данни  на 

национално  ниво,  за  информацията  от  секционните  протоколи, 

които са приети от Централната избирателна комисия и на които сме 

направили евентуално някакви корекции, справки за изчисленията и 

окончателните  резултати  от  гласуването,  справки  съгласно 

методиката.  Създадената  актуализирана  база  с  данните  от  целия 

преброителен процес – от  стартирането  му до потвърждаването  в 

края на обработката, както и за окончателните резултати в страната 

и  извън  страната  да  се  запишат  на  технически  носител  по 

предварително  одобрен  от  ЦИК формат,  и  да  се  визуализират  на 

интернет  страницата  на  ЦИК.  В  нашата  интернет  страница  след 

завършване  на  обработката  освен  данните,  които  сме  качили  за 

всеки  един  от  районите  и  секционните  избирателни  комисии,  се 

прави един, така наречен, архивен файл, който да може да се ползва 

от  специалисти  за  по-нататъшни  анализи  и  изследвания.  В 

предишните години той беше просто един зип файл с всички данни, 

които  ще  се  съдържат,  разбира  се,  и  в  техническия  носител  към 

Бюлетина, но засега използваме така наречения CSV формат, който 

сега  искаме  и  за  партиите,  които  ще  дават  в  структуриран  вид 

подписката си. Този формат е познат вече, използван е в последните 

няколко  вида  избори.  В  такъв  вид  ще  трябва  да  представим  на 

нашата страница, който иска, да ползва данните като цяло.

Освен това към изискванията за програмното и техническото 

осигуряване ние сме написали какво искаме, как да се осъществява 

контролът на входните данни, кака да се гарантира достоверността 

на изходната информация, каква да бъде защитата на информацията, 

в  това  число  недопускане  на  неоторизиран  достъп,  да  има 

антивирусна  защита,  каква  да  бъде  надеждността  на  програмно-

техническите  средства  при  хардуерни  повреди,  при  извънредни 

обстоятелства, водещи до нарушаване на процеса на обработка. Не 

бих искал да влизам в подробности, знаете, че има хакерски атаки, 
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има и ред други опити от страна на недобронамерени лица, които 

искат  да  попречат  на  работата.  Но  в  общи  линии  досега  сме  се 

справяли с тези проблеми, надявам се и за в бъдеще да се справим.

Посочени са  сроковете,  в  които трябва да  ни се  представи 

информацията. Тук е записано, че районните избирателни комисии 

ще трябва да предоставят данните от протокола не по-късно от два 

часа след приемането на последния секционен протокол в районната 

избирателна  комисия.  Тоест  ако  последният  протокол  е  в  3  ч. 

сутринта, до 5 ч. данните в районната избирателна комисия трябва 

да  бъдат  приключени.  Аналогично  в  Централната  избирателна 

комисия е до три часа след получаването на последния секционен 

протокол от Централната избирателна комисия изпълнителят да ни 

предостави разпечатки с всички различия на числови данни, а пък до 

два часа след като ние предоставим тези данни, изпълнителят да ни 

предостави  всички  въведени  данни,  самата  актуализирана  база  в 

окончателен вид.

Към  тези  условия,  ред  и  срокове  за  конкурса,  Раздел  VІІ 

представлява  материалите  за  конкурса.  Материалите  за  конкурса 

включва условия, ред и срокове за провеждането на конкурса, които 

досега  коментирах.  Към материалите  за  конкурса  на  компактдиск 

прилагаме самия Изборен кодекс,  прилагаме също така решенията 

на  Централната  избирателна  комисия,  които  се  отнасят  до 

обработката на резултатите от гласуването в изборите за членове на 

Европейския  парламент.  Това  включва  самите  изборни  книжа. 

Прилага  се  и  проектодоговорът  между  Централната  избирателна 

комисия  и  изпълнителя.  Тук  е  залегнало,  че  документите  за 

конкурса,  които  те  трябва  да  попълнят,  могат  да  ги  получат  от 

канцеларията  на  Централната  избирателна  комисия  между  7  и  10 

април, от понеделник до четвъртък.

Посочено е какви са изискванията за участниците в конкурса, 

какви не могат да бъдат, какви документи трябва да попълнят, какви 
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декларации. Посочени са в образци от 1 до 11, като последните два 

образеца касаят ценовата оферта и техническата оферта, а образец 9 

е проектът за самия договор. Другите осем образци се изискват по 

Закона за задълженията и договорите.

Има дадени указания за подготовката на офертата, как да се 

представи офертата, че трябва да бъде в запечатан плик, как да бъде 

надписан пликът, вътре да съдържа три плика, като е посочено какви 

документи  трябва  да  има  в  първия  плик,  съответни  кои  образци, 

примерно удостоверението за актуално състояние да бъде с дата не 

по-рано от 31 март 2014 г.,  тоест да бъде наистина актуално, кои 

образци трябва да бъдат. Посочени са и критерии допустимост, като 

основните  критерии  са  участващите  кандидати  в  последните  три 

години – 2010, 2011 и 2012 г. (тъй като за 2013 г. няма как да се 

вземат тези резултати, срокът е 30 юни), да имат най-малко подобни 

услуги, които са извършили за 450 хил. лева без ДДС, общо за трите 

години,  и  участникът  да  не  е  отчитал  загуби  с  годишните  си 

финансови отчети през посочените три години.

Вторият плик да съдържа така наречения технически проект 

за начина на изпълнение. Това е описание на технологията,  която 

предлагат.

Третият плик е предлагана цена. Тоест искаме цената да бъде 

в отделен запечатан плик. Посочили сме изискването, че задължение 

е  предложената  цена  да  не  бъде  по-голяма  от  определената  с 

Постановление № 74 от 31 март 2014 г. за компютърната обработка, 

там сумата беше 2 млн. и 200 хил. лева. Изрично сме посочили, че 

участник, който предложи по-висока цена се отстранява от участие в 

конкурса. Тоест няма как да водим преговори, ако някой дава по-

висока цена.

По-нататък  се  дават  още указания  –  как  да  бъде  надписан 

плик  №  1,  как  да  бъде  надписан  плик  №  2,  плик  №  3,  къде  се 

приемат офертите. Записали сме, че срокът за подаване на офертите 
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е от 9 април (сряда) до 11 април (петък) във всеки работен ден от 10 

до 17 ч. Не се приемат оферти, които са подадени след срока или са 

в незапечатан или прозрачен плик, с нарушена цялост на плика и т.н. 

Това са стандартни изисквания във всички конкурси.

Посочили сме кога се разглеждат и се оценяват офертите и 

как се оценяват. Тоест самата методика за оценка на офертите сме я 

посочили тук и тя е методика, която сме използвали в последните 

години. Общо взето самата оценка се дели на две части – оценка на 

техническата  оферта  и  оценка  на  финансовите  критерии. 

Техническата оферта може да получи максимален брой 60 точки, а 

финансовите – 40 точки. Дадени са съответно какви са критериите 

по  оценка  на  техническата  оферта  и  доколко  точки  може  да  се 

получат.  Критериите са три: по първия се получават 10 точки, по 

втория  –  40  точки,  по  третия  –  10  точки.  Аналогично  е  за 

финансовите критерии.  В крайна сметка се  получава един числов 

резултат, по който ще бъдат класирани съответните оферти.

Дадени са правилата и редът за отваряне, оценка и класиране 

на офертите.  Ще приемаме оферти до 11 април,  17 ч.  В 17,05 ч., 

условно казано, моментално след като изтече срокът, работна група, 

която  ще  бъде  определена  в  последния  момент,  до  11  април,  от 

Централната  избирателна  комисия  за  отваряне  на  офертите,  ще 

извърши  отваряне  на  офертите  и  проверка  на  документите  дали 

отговарят  на  изискванията,  за  да  бъдат  допуснати  участниците  в 

разглеждането  по-нататък  на  офертите.  И впоследствие  работната 

група ще отвори пликовете по реда на тяхното постъпване. Именно 

затова  сме  записали,  че  на  най-горния  плик  при  постъпването  в 

канцеларията  се  записват  датата  и  часът  на  приемане  на 

документите, защото впоследствие ще се отварят по реда на тяхното 

постъпване. Също така пише, че офертите се отварят на публично 

място  и  че  могат  да  присъстват  както  участници в  конкурса  или 

техни  упълномощени  представители,  така  и  представители  на 
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средствата за масово осведомяване. Винаги е имало интерес от някоя 

от телевизиите при отварянето на офертите, надявам се, че и сега ще 

има такъв интерес.

Последното  нещо,  което  се  отваря,  е  пликът  с  ценовата 

оферта, след като всички други действия са доказали, че участникът 

отговаря на всички други изисквания. И след като бъдат класирани 

участниците,  се  сключва  договор  с  първия,  който  е  класиран. 

Забравих да кажа, че в тези изисквания е включена и гаранция от 10 

хил.  лева,  която  всеки  от  участниците  трябва  да  представи  в 

документите, като даде банковата сметка. Гаранцията е безлихвена. 

Тези, които са класирани на първо и второ място, тяхната гаранция 

се задържа до сключването на договора, докато тези, които са след 

второто  място  след  обявяване  на  резултатите  от  конкурса,  могат 

незабавно да си изтеглят гаранцията.

След  като  се  сключи  договорът,  се  дава  възможност  в 

определени срокове този, който е спечелил конкурса, да представи 

пред цялата Централна избирателна комисия програмния продукт, 

като заедно с представянето на програмния продукт ще предостави и 

самите програми за съхранение в Централната избирателна комисия. 

За  тези  неща  се  съставя  съответният  протокол,  каквито  са 

изискванията. 

При  сключването  на  договора  пък  има  дадено  на  какви 

условия трябва да отговаря участникът. Има образци от 1 до 8, 9 е 

самият договор,  10  и  11 са  ценовите и техническите  оферти.  Тук 

също възникна един въпрос, който госпожа Нейкова ще постави на 

общо обсъждане.

Общо взето, това е, което мога да ви кажа в разширен вид, 

разказвателно, иначе е 20 страници, като изключим самия договор и 

приложенията към него.
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Бих помолил господин Чаушев да изясни проблема, по който 

не  стигнахме  до  единно  мнение.  Просто  цялата  Комисията  да  си 

каже мнението и да го решим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  господин  Христов 

изложи подробно текста,  който  стои  пред  вас.  Текстът,  най-общо 

казано,  е  структуриран  в  две  части.  Обикновено  първата  част, 

някъде  докъм 9-а  страница,  обяснява  в  най-общи насоки  някакви 

процедури, които трябва да извърши изпълнителят, на когото трябва 

да се възложи въпросната обществена поръчка. Следват описанията 

какви  изисквания  ние  имаме  към  изпълнителя,  участник  в 

обществената  поръчка.  Сега  Централната  избирателна  комисия  се 

намира в процедура да  подготви документите за  тази обществена 

поръчка,  чрез  която  да  се  осигури  обработката  на  данните  от 

европейските  избори.  Този  срок  изтича  утре.  Тоест  ние  до  утре 

трябва да подготвим, грубо казано, документацията за обществената 

поръчка и съответно да я обявим по съответните процедури. Това е 

към настоящия момент.

Въпросът  е  кога  одобряваме  всичко  –  днес  или  делим  на 

части, или всичко уточняваме утре. Но във всеки случай утре трябва 

вече да сме готови с окончателното решение за подготовката на тази 

документация  и  съответното  й  обявяване  в  средствата  за  масова 

информация и на други места – по Закона за обществените поръчки. 

Това е общо взето положението към този момент.

Сега по същество.  Съгласно чл.  57,  ал.  1,  т.  40 – обърнете 

внимание,  уважаеми  колеги,  това  е  нова  разпоредба  в  Изборния 

кодекс,  която  подлежи  сега  на  обсъждане.  Става  въпрос  за  тези 

междинни резултати и тълкуването на този нов текст и съответно му 

транспониране  в  тези  условия  и  ред  –  част  от  книжата  за  тази 

обществена  поръчка.  Това  е  затруднението,  което  поставяме  на 
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вашето внимание от работната група. Според мен смисълът на тази 

нова разпоредба в Изборния кодекс цели по-голяма прозрачност и 

осигуряване на прозрачност върху целия процес на въвеждането на 

данните  от  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  в 

първичното въвеждане на тези данни от хартията в информационния 

масив на районната избирателна комисия и създаването на нейната 

база  данни  като  първа  величина,  която  впоследствие  ще  бъде 

изпратена  в  Централната  избирателна  комисия  за  повторно 

въвеждане и съответно вземане на решение при несъответствията, 

констатирани в Централната избирателна комисия. Това е, що-годе, 

в структурен вид този процес.

Сега обърнете внимание. Един секционен протокол отива в 

районната  избирателна  комисия  в  хартиения  си  вид,  операторът 

въвежда данните от този хартиен лист в съответната информационна 

система,  а  междувременно  вече  партиите  имат  копия  от  тези 

протоколи,  които  са  за  завършването  на  изборния  ден.  Само  че 

когато  секционните  избирателни  комисии,  лицата,  които  са 

определени – председател, заместник-председател, секретар – отидат 

там,  може  да  се  констатират  явни  фактически  грешки,  които  се 

поправят върху тези протоколи и именно поправките се въвеждат от 

операторите на районната избирателна комисия. И се получава една 

разлика  от  протоколите,  с  които  партиите  разполагат,  и 

последващото въвеждане на тези данни от операторите в районната 

избирателна комисия. Ето тук е според мен идеята на законодателя 

да се осигури прозрачност и по-голяма гаранция за въвеждането на 

автентичните  данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни 

комисии,  които формират базата  данни на  районната  избирателна 

комисия, която впоследствие,  ако видите в тези правила,  ще бъде 

изпратена и в Централната избирателна комисия.

Ето това е смисълът според мен на тази нова разпоредба на 

законодателя  –  да  се  осигури  прозрачност  на  въвеждането  на 

35



данните в цялостния процес и съответно гаранция, че тези данни ще 

бъдат коректно въведени. Така да се каже, цялото общество, общо 

взето, ще има представа за цялостния процес на въвеждането на тези 

данни. Такова е моето тълкуване на смисъла на този текст.

В тази връзка  аз  предлагам на вниманието на Централната 

избирателна комисия, тъй като така или иначе тази нова разпоредба 

в Изборния кодекс трябва да бъде въведена под някакви форми, а 

може би е добре да бъде директно изписана в тези условия, които в 

момента обсъждаме, в нейния вид. Това е първото ми предложение – 

тази разпоредба да бъде възпроизведена.

Второто  ми  предложение  –  поставям  на  преценка  на 

Централната избирателна комисия – дали сега в момента да тръгнем 

към тълкуване на съдържанието какво разбираме под тези междинни 

резултати  и  т.н.,  за  което  аз  също  имам  готовност  да  изложа 

вижданията си, сега ли да ги обсъдим или евентуално да поставим 

сега началото а утре да вземем окончателното решение. Това ми е 

първоначалното  предложение  засега.  Дали  днес  ще  приемем 

директно  тези  правила  в  цялост  или  след  дискусия  днес  да  ги 

приемем. Това е единият ми въпрос. Ако искате, мога да продължа в 

конкретните си тълкувания, но не знам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, колегата Чаушев 

постави  конкретен въпрос  по отношение  на  чл.  57,  ал.  1,  т.  40  и 

тълкуване как той трябва да се чете. Помислете наистина днес или 

утре да се произнесем, защото утре е крайният срок.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз ще кажа другото мнение. Не че не 

съм съгласен с господин Чаушев, напротив, искам да решим как да 

го разбираме. Ако се тълкува така, както го каза господин Чаушев, 

то може да се разбере по елементарен начин: просто под междинни 

резултати се разбират протоколите, които се въвеждат в районните 

избирателни  комисии,  междинно  да  ги  качваме.  Ние  и  сега  ги 

36



качваме  на  страниците  на  районната  избирателна  комисия,  но  ги 

качваме като свърши, не като междинни резултати. Впрочем не съм 

сигурен, може би и междинно да ги качват. Но тук става вече въпрос 

за  страницата  на  Централната  избирателна  комисия,  а  не  на 

районната  избирателна  комисия.  Въпреки  че  страниците  на 

районните избирателни комисии са достъпни за цялата страна.

Досега  под  междинни  резултати  сме  разбирали  резултати, 

които  са  обобщени.  Какво  означава  междинни  резултати? 

Обработени  са  примерно  40%  от  страната  и  съгласно  тях  по 

междинни резултати се казва: на първо място с еди-какъв си процент 

е еди-коя си партия, на второ – еди-коя си, на трето – еди-коя си. А 

не е по секции. Просто е безсмислено в национален мащаб да бъде 

по секции да казваме кой е на първо, кой е на второ, кой е на трето 

място.

Ако приемем това,  което казва господин Чаушев,  никъде в 

друга  точка  не  пише,  че  трябва  да  даваме  такива  обобщени 

резултати.  Ще излезе,  че на практика ние ще качим протоколите, 

някой може би ще се интересува от това нещо, но главното, от което 

се интересуват хората, а именно докъде е стигнала в определен час 

обработката и кой е на първо място и кой на второ, при положение 

че и социологическите агенции през това време бълват информация, 

ще излезе, че на практика ние ще изостанем твърде много. Именно 

затова  трябва  да  преценим  какво  да  разбираме  под  междинни 

резултати. Аз съм съгласен и с едното, и с другото, но трябва да бъде 

общо решение. Или пък трябва да напишем и двете неща – тоест да 

направи и едното, и другото, което пък не ни е задължение, тъй като 

точката е една.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. Колега Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Действително  трябва  Централната 

избирателна комисия изначално да знае общо взето какво ще прави в 
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изборния  ден.  Според  мен  това  е  именно  едно  от  невралгичните 

места  в  цялостната  дейност  в  изборния  ден  с  тези  различни 

величини, с които разполагат субектите в изборния процес. Но добре 

е изначално да решим този въпрос. Както казах, има едни протоколи 

по  секции,  но  в  районната  избирателна  комисия  тези  участници, 

които разполагат с тези протоколи, не знаят какво е въведено след 

евентуалните  поправки.  Имаме  и  още  една  величина,  която  при 

повторното въвеждане тук също ще се появят едни несъответствия, 

за които Централната избирателна комисия ще взема и решения за 

изчистване  на  всички  тези  несъответствия.  В  този  смисъл  моето 

тълкувание е точно така – щом като са междинни, както е посочено в 

закона,  те  са  към  определена  дата  и  час.  Районната  избирателна 

комисия има техническа възможност в своята база данни по чл. 295 

всички въведени данни от тези хартиени протоколи, разпределени 

както по райони, така и по отделните секции, защото иначе няма как 

да  си  създадат  тази  база,  тоест  имат  техническа  възможност,  по 

всяко време от базата данни на РИК може каквото ЦИК определи да 

ми структурира информацията, така както ЦИК прецени. Но според 

мен текстът  на  закона е  изричен – по райони и по секции.  Няма 

никаква техническа невъзможност за това.

Обърнете внимание на стр. 5 от правилата, т. 8, която е в един 

вариант, който не е съобразен с разпоредбата на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  да  отговорим  на 

разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 40 от Изборния кодекс, според мен 

имаме  много  възможности.  Работата  на  районната  избирателна 

комисия  технически  е  обезпечена  в  това  отношение.  Когато  се 

приема  секционният  протокол,  веднага  след  утвърждаване  на 

данните  от  протокола  след  въвеждането  и  удовлетворяването  на 

контролите, този протокол се сканира. Има ли пречка сканираният 
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протокол  в  момента,  в  който  се  сканира,  да  стане  част  от 

съдържанието на страницата на районната избирателна комисия? Аз 

лично считам, че няма. Така е с всеки един сканиран протокол. Този 

сканиран  протокол  ще  даде  възможност  и  ще  успокои  всички 

участници  в  изборния  процес,  които  разполагат  с  копие  от 

секционния  протокол,  което  копие  те  са  получили  в  секционната 

избирателна комисия. А сканираният секционен протокол, качен на 

страницата  на  районната  избирателна  комисия,  е  вече  приет  от 

районната  избирателна  комисия,  така  да  се  каже,  там  са 

удовлетворени контролите и там вече имаме подписа на члена на 

районната избирателна комисия, който е одобрил това приемане. И 

този  протокол  вече  става  част  от  документите,  които  ще  се 

представят в Централната избирателна комисия.

Аз  предполагам,  че  идеята  на  законодателя  е  точно  тази, 

защото  големите  проблеми  и  напрежението,  което  нарасна  след 

изборния  ден,  се  дължеше  на  факта,  че  районните  избирателни 

комисии бяха приели всички секционни протоколи, бяха сканирали 

всички  секционни  протоколи,  едните  не  ги  бяха  изпратили  на 

Централната  избирателна  комисия,  както  изискваше  отмененият 

Изборен  кодекс,  а  други  изчакаха  едва  решение  на  Централната 

избирателна комисия, за да ги качат на страницата си, така както са 

сканирани. Но те се сканират в един много по-ранен момент и на 

един  много  по-ранен  етап.  Има  ли  пречка  тази  информация  в 

сканиран вид да се предостави на заинтересованите лица в момента, 

в който има техническа възможност за това? В това е въпросът. Така 

се  получават  и  едни междинни данни,  които,  от  една страна,  пак 

казвам, ще внесат успокоение, от друга страна, ще дадат възможност 

всеки вече да борави с числа, които са станали част от документите 

на  районната  избирателна  комисия  за  представяне  в  Централната 

избирателна комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: По повод на казаното от госпожа Солакова, 

това са междинни данни, но не са междинни резултати, за което Вие 

говорите.  Въпросът,  който  трябва  да  решим  според  мен,  е  тези 

междинни резултати ще се дават на някакъв определен интервал, на 

20 минути, на 30 минути, на един час. Защото в други държави има, 

но това е едно табло, което непрекъснато цъка във всяка секунда, 

защото  на  всяка  секунда  има  вкарани  протоколи  и  се  сменят 

резултатите за съответните кандидати. За какво говорим в момента? 

Защото точно такъв вид табло или на сайта може да върви на ЦИК, 

това са междинни резултати.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това и сега се прави, като се казва: 

обработени  са  примерно  50%  от  протоколите.  Моят  въпрос  е  по 

отношение  на  секционните  протоколи  –  кога  да  се  качват  на 

страницата на районната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожа  Солакова  правилно  си 

задава въпроса, но той няма нищо общо с това, което коментираме в 

момента.  Под  междинни  резултати  изобщо  не  се  има  предвид 

сканиране.  Сканирането  не  е  резултат,  то  е  фактология.  Има 

протокол, просто го снимаш и го показваш, тук няма обработка. Тук 

става въпрос за резултати, които се обработват,  и това, което каза 

господин Чаушев, той е прав. Ако ние ще качваме нещо, ще качваме 

това, което вече е набрано от операторите на първия етап, ще се качи 

фактически  компютърната  обработка,  а  не  сканираното  копие. 

Защото сканираното копие е същото, което са получили и като са 

били в секцията,  то няма как да бъде различно.  Ако има някаква 

разлика, тя ще бъде с нанесените корекции и подписите, които са 

получили. Но под междинни резултати не става въпрос изобщо за 
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сканирани  протоколи,  тук  става  въпрос  за  числа,  сметки  и  т.н. 

Въпросът е точно това да решим – дали междинните резултати да 

бъде  това,  което  казва  госпожа  Цанева,  или  да  бъде  това,  което 

тълкува господин Чаушев, че под междинни резултати се разбира да 

качим на нашия сайт вкараните протоколи в районните избирателни 

комисии, за да може всеки да рови и да види в еди-коя си секция кой 

как  е  гласувал.  Досега  е  било  това,  което  госпожа  Цанева  казва. 

Според господин Чаушев законодателят сега  е  решил,  че няма да 

бъде така, а ще бъде иначе. И аз понеже не съм сигурен как трябва 

да бъде,  затова казах да се постави въпросът тук в крайна сметка 

Централната  избирателна комисия да  реши какво ще разбира под 

междинни резултати – дали обобщени резултати, както казваме, до 

еди-колко  си  процента  обработени  протоколи.  Резултатите  за 

партии, защото хората ги интересуват резултатите за партиите, а не в 

коя секция кой как е гласувал. Извинявайте, но мен като гражданин 

изобщо не ме интересува в 11 ч. вечерта в Бобов дол в еди –коя си 

секция кой как е гласувал. Някой сигурно се интересува. Но в крайна 

сметка  аз  мисля,  че  междинните  резултати  се  правят  за  всички 

избиратели  да  имат  поглед  върху  крайния  резултат  в  национален 

мащаб, а не в конкретната секция. Но ако е прав господин Чаушев, 

сме  длъжни  да  изпълним  това,  което  е  написано.  Аз  нямам 

представа, в този хубав кодекс, както го хвалят, аз някои неща не 

мога да ги разбера, може би не ми стига образованието. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, все пак в текста на този 

член е  изписано „по секции”.  Няма как да  си затворим очите,  че 

става въпрос по секции. Това – във връзка че трябвало да се дават 

някакви обобщени данни. Става въпрос по секции и е очевидно, че 

става въпрос за всяка отделна секция. Тук не мога да се съглася с 

риторичния  подход,  че  някой  някъде  го  интересувало.  Да, 
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интересува  го,  интересува  го  обществото  как  в  районната 

избирателна  комисия  се  въвеждат  протоколите  от  вече  – 

подчертавам  -  вече   завършили  избори.  Гражданите  вече  са 

гласували.  Въпросът  е  как  електронно  се  обработва  техният  вот, 

първо  от  районните  избирателни  комисии,  после  при  повторната 

обработка в Централната избирателна комисия. Моля да се отчете, 

че  става  въпрос  за  прозрачност  на  въвеждането  на  данни  от 

гласуването на българските избиратели. Те вече са гласували. Има 

ли  база  данни  районната  избирателна  комисия?  Има.  Тази  база 

данни на районната избирателна комисия по секции ли е? По секции 

е. Не виждам как и с какво се притесняваме тази информация, след 

като  бъде  подадена  в  районната  избирателна  комисия,  да  бъде 

структурирана и по секции. Какъв е проблемът, аз не виждам. При 

наличие на техническа възможност, при наличие на информация на 

първо ниво, второ ниво и т.н., не виждам какво се крие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, часът е 16,10. За 

доуточняване на този въпрос и защото считам, че е много добре ние 

да работим интензивно, но на два часа да почиваме, давам почивка 

до 16,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата 

присъстват  14  човека,  имаме  необходимия  кворум  и  можем  да 

продължим  заседанието.  Припомням,  колегата  Христов  преди 

почивката  докладва  условията,  реда  и  сроковете  на  конкурса  за 

определяне на изпълнител. Мисля, че документацията в огромната 

си  част  вече  е  готова.  Видях,  че  имаме  съгласие  по  сроковете. 

Остана  само  един  въпрос  за  доизясняване,  затова,  колеги  ви 

предлагам тази точка да стане точка първа утре в дневния ни ред – 
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приемане на решението относно определяне условия, ред и срокове 

за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка   Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Росица Матева, Таня Цанева.) 

Колеги, преминаваме към отложената точка от дневния ред 

поради  отсъствие  на  колегата  Нейкова,  която  участва  в  брифинг. 

Колега Нейкова, заповядайте.

Точка  3.  Проект  на  решение  относно  промяна  в 

регистрацията на ЦИК и  регистрацията на районните избирателни 

комисии като администратори на лични данни пред Комисията за 

защита на личните данни при произвеждането на избори за членове 

на Европейския парламент от Република България. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чета ви проекта за решение 

относно   промяна  в  регистрацията  на  ЦИК  и  регистрацията  на 

районните  избирателни  комисии  като  администратори  на  лични 

данни  пред  Комисията  за  защита  на  личните  данни  при 

произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България.

„Във връзка с изискването на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита 

на личните данни и становище на Комисията за защита на личните 

данни  рег.  № П-1304/2013  г.,  получено  по  искане  на  ЦИК,  и  на 

основание чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 1,чл. 

140, ал. 3, т. 6, чл. 367 от Изборния кодекс; чл. 3, ал. 2, чл. 17, чл. 24, 

ал.  1  и  4  от  Закона  за  защита  на  личните  данни  Централната 

избирателна комисия
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Р Е Ш И:

1.  Централната  избирателна  комисия,  която  е  регистрирана 

като администратор на лични данни (Удостоверение № 312338 от 

28.07.2011 г.), да:

1.1. актуализира данните в  регистър „списъци (подписки)  на 

избиратели”, като включи в него и данни за избиратели, подкрепили 

регистрацията на партия, на коалиция и на независим кандидат за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България. 

1.2.  заяви  пред  Комисията  за  защита  на  личните  данни 

следните нови регистри:

-  кандидати  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България;

- членове на инициативен комитет;

- застъпници извън страната;

- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз - 

избиратели и кандидати.

2. Всяка  РИК  да  подаде  заявление  за  регистрация  като 

администратор на лични данни (част I и II) по чл. 17 и 18 от Закона 

за защита на личните данни до Комисията за защита на лични данни 

незабавно след назначаването й и преди да започне обработването на 

лични данни.

3.  Председателят  на  РИК  да  подаде  заявлението  по  т.  2  в 

писмена форма лично пред Комисията за защита на личните данни 

или по пощата. Заявлението може да бъде подадено и в електронна 

форма чрез интернет страницата на Комисията за защита на лични 

данни. 

4. В заявлението по т. 2 (част II) РИК посочва следните видове 

регистри: 1) членовете на СИК; 2) лица в договорни отношения с 

РИК; 3) секционните избирателни комисии като обработващи лични 

44



данни;  4)  застъпници  и  представители  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети; 5) жалбоподатели. 

5.  Всяка  РИК  в  качеството  си  на  администратор  на  лични 

данни да приеме инструкция по чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на 

лични  данни.

6. Преди преустановяване на обработването на лични данни и 

изтичане  на  мандата  на  РИК  председателят  на  РИК  да  подаде 

заявление за заличаването на РИК от регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 

от Закона за защита на личните данни.

7. Секционните избирателни комисии като обработващи лични 

данни  не  се  регистрират  като  администратори  на  лични  данни  в 

Комисията за защита на лични  данни.

8. Упълномощава  Камелия  Стоянова  Нейкова  да  заяви 

промените в регистрацията на ЦИК в Комисията за защита на лични 

данни в съответствие с това решение.

9. Задължава председателите на РИК да подадат заявления за 

регистрация  по  т.  2  и  за  заличаване  на  регистрацията  по  т.  6  до 

Комисията за защита на лични данни в съответствие с настоящото 

решение на ЦИК.”

Преди  да  започнат  дискусии по  този  проект  искам само да 

кажа  няколко  неща.  В  началото  съм  посочила  становище  на 

Комисията за защита на личните данни от 2013 г., защото в него има 

принципни положения, които касаят регистрацията. Ако Комисията 

прецени, може и да отпадне като текст. В т. 1.2. тези нови регистри, 

които  съм  посочила  в  проекта  –  кандидати  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България – такъв регистър в 

комисията не поддържа ЦИК, поне доколкото се запознах с нейните 

решения по  тази  тема  от  2011  г.  досега.  Предлагам  да  имаме 

регистър  пред  комисията  за  членове  на  инициативен  комитет, 

защото в публичния ни регистър за инициативните комитети, който 

приехме с  решение каква  информация да  съдържа,  са  имената  на 
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членовете на инициативния комитет. Застъпници извън страната – 

дотолкова  доколкото  досега  за  застъпници  извън  страната  няма 

поддържан  регистър.  А  граждани  на  друга  държава  членка  на 

Европейския съюз, избиратели и кандидати, тук съм имала предвид 

гражданите,  които  не  са  български  граждани,  а  имат  активно  и 

пасивно избирателно право.

Във  връзка  с  това  проведох  разговор  с  председателя  на 

Комисията за защита на личните данни, след като вчера Комисията 

ме упълномощи да го направя. Тяхното становище е, че ние можем 

да си разкриваме толкова регистри, колкото преценим, в зависимост 

от това каква е необходимостта. А можем и да подаваме заявления за 

закриване, ако в един момент нещо не е необходимо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Колеги, мнения и становища за изменение и допълнение? 

Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  представения  ни  проект  на 

решение. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Решението е прието с № 47-ЕП.

Колеги,  във  връзка  с  Решение  №  47-ЕП  предлагам  да  се 

изпрати и едно писмо до Комисията за защита на личните данни, 

към което да приложим нашето вече прието решение, както досега 

винаги е била практиката, и да потърсим съдействие и методическа 

помощ при прилагането.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази връзка пропуснах да кажа, че 

днес, като разговаряхме с председателя на Комисията за защита на 
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личните данни,  госпожа Шопова каза,  че ако нашият председател 

разполага с електронен подпис, всичко това можем да го направим 

по електронен път.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Председателят  не 

разполага с електронен подпис.

Обединяваме  ли  се  да  изпратим  едно  такова  писмо  до 

Комисията за защита на личните данни?  Който е съгласен, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

Сидерова, Таня Цанева.) 

Протоколното решение е прието.

Преди  да  преминем  към  следващата  точка  моля  госпожа 

Златарева да докладва едно постъпило според мен спешно писмо.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги, има  една 

оферта от  „Информационно  обслужване”.  Свързана  е  с  нашите 

публични регистри. „Информационно обслужване” прави следните 

предложения: да се открият публичните регистри според  Изборния 

кодекс и предлага оферта за всеки от регистрите каква цена може да 

има.  Така  както  се  обсъди  от  колегите,  които  разбират  цените, 

цялата оферта е под 20 хил. лева, на регистър се пада по 1700, 1200 

лева. И понеже очевидно нямаме време и нямаме друга алтернатива, 

някой друг да ни въведе регистрите, а и те поддържат страницата на 

ЦИК, аз предлагам тази оферта да бъде приета.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

мнения и  предложения? Не виждам. Обединили сме се около тази 

необходимост, така че подлагам на  гласуване протоколно решение 
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за  одобряване  на  постъпилата  оферта  от  „Информационно 

обслужване” за публични регистри.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Таня Цанева.) 

Благодаря, колеги. Веднага ще изпратим тази информация за 

това  протоколно решение на „Информационно обслужване”,  за  да 

могат те да започнат работа по публичните регистри.

Колеги, остават две точки от дневния ред. Колегата Сидерова 

излезе,  така че минаваме направо на точка осма – назначаване на 

районни избирателни комисии.

 Моля  преди  да  започнем  разглеждането  госпожа  Грозева 

която  обобщи  всичко,  да  каже  готови  ли  сме  да  започнем  с 

районните избирателни комисии.

Точка 8. Назначаване на районни избирателни комисии.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател. Имаме 

90-процентна  готовност,  просто  някои  проекти  не  са  набрани  и 

качени. Както виждате, в мрежата има 20 решения, които можем да 

подложим  на  гласуване.  Предлагам  на  колегите,  които  искат  да 

проследят дали са спазени условията и нашето решение във връзка с 

разпределение на ръководните места, да си извадят списъка, който 

на 1 април беше качен под името на господин Томов и който ние 

утвърдихме относно разпределението на ръководните места, и при 

докладване на проектите да сравняват съответно дали е спазено това 

съотношение.
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Що се касае до другите обстоятелства, които следва да бъдат 

проверени, колегите са си свършили работата прецизно. Там където 

имаше липси, са поръчани и се чакат липсващите документи и няма 

да  бъдат  докладвани.  Това  е  в  една  от  районните  избирателни 

комисии, другите вече пристигнаха.

Това е,  което мога да кажа. Мисля,  че имаме готовност да 

започнем назначаването и каквото не успеем да приключим днес, ще 

остане за утре. Утре е крайният срок за назначаване на районните 

избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Грозева,  само 

един  въпрос  към  Вас  като  човек  с  опит  в  предходни  централни 

избирателни комисии, предложете добра практика – кое да се чете и 

кое не, с цел оперативност.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Бързо ще ги изчетем.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Решенията са много кратки, добре е да 

се изчетат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Колеги, с коя районна избирателна комисия ще започнем? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, погледнах всички решения, 

които  са  качени  във  вътрешната  мрежа,  някъде  виждам  от  коя 

партия  е  ръководството,  другаде  –  без  никакви партии,  трето  –  с 

партии на всички членове. Да се обединим около това какво ще се 

докладва,  а  след  това  всеки  докладчик  ще  си  изчисти  решение 

според това, около което се обединяваме.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз вчера мисля, че докладвах, че това е 

за  ваше  сведение,  когато  ви  докладвах  назначаването  на  РИК  – 

Видин.  Това  е  с  цел  Комисията  да  може  да  проследи,  имайки 

предвид списъка, дали е спазено решението за разпределението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Цачев, 

заповядайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Проект  на  решение  за 

назначаване на Районна избирателна комисия в петнадесети район – 
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Плевенски  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен 

от 28.03.2014 г. заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-32 от 31.03.2014 г. 

Към  писмото  е  представено  писмено  предложение  на  областния 

управител  за  състав  на  Районната  избирателна  комисия  в 

петнадесети  район  –  Плевенски,  заедно  с  всички  изискуеми 

документи по чл. 60 ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 25.03.2014 г. за 

проведените  консултации  за  състав  на  РИК  между  партиите  и 

коалициите посочени в ИК.

При  консултациите  е  постигнато  съгласие  между 

участниците  по  отношение  на  състава  на  Районна  избирателна 

комисия в петнадесети район – Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 10 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

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Районна  избирателна  комисия  в  петнадесети 

район – Плевенски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Христов Крачунов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Николова Митева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Крумова Добрева

СЕКРЕТАР: Татяна Николова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Юлия Генова Петровска

Пламен Витков Цветанов

Милен Георгиев Първанов

Десислава Цветанова Велчовска

Ярослав Николов Димитров

Евгения  Вескова  Миланова  – 
Аршинкова

Евгения Върбанова Станева
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Анатолий Емануилов Манолов

Ростислава Албертова Димитрова

Христо Димитров Каленов

Елица Валериева Георгиева

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  3-

дневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев. 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: По повод резервните членове съгласно 

чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс ние утвърждаваме списъка на 

резервните  членове.  Те  ще  бъдат  извън  тези  решения,  които  ще 

гласуваме,  и  ще  бъдат  обобщени  утре  по  районни  избирателни 

комисии. Само ще ги утвърдим с протоколно решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева.

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение за РИК - Плевен, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева.) 

Искам  само  да  припомня,  че  това  е  втората  РИК,  която 

приемаме с абсолютно мнозинство от присъстващите.

Номерът на решението е 48-ЕП.

Колега Цачев, моля да докладвате и втория проект. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ: Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

предлагам на вашето внимание проект на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в тридесети район – Шуменски. 
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Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен 

от 28.03.2014 г. заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-29 от 31.03.2014 г. 

Към писмото са представени всички изискуеми по чл. 60 ал. 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  27.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите посочени в ИК.

При  консултациите  не  е  постигнато  съгласие  между 

участниците  по  отношение  на  състава  на  Районна  избирателна 

комисия в тридесети район – Шуменски,  поради което съставът на 

РИК  в  тридесети  район  –  Шуменски се  определя  от  ЦИК  на 

основание  приложените  към  писмото  на  областния  управител  на 

област Шумен предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  тридесети 

район – Шуменски в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина  Янкова  Велева-

Богданова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Хилмиев Джамбазов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диян Петров Бойков

СЕКРЕТАР: Диян Кирилов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Добрев Йорданов 

Нурай Февзиева Герджикова 

Ивалина Кирчева Димитрова 

Милен Иванов Марков

Константин  Трендафилов 
Константинов

Стефан Маринов Минков

Тодор Райчев Тодоров

Детелина Красимирова Куртева

Севджан Тефик Алиева
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Димитър Стоянов Шарбанов

Драгомир Емилов Драгнев

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  3-

дневен срок от обявяването му.”

Представен  е  и  списък  на  резервните  членове  за 

утвърждаване с допълнително решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения? Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, искам само да попитам 

в  случаите,  в  които  при  областния  управител  не  е  постигнато 

споразумение за състава на РИК, областният управител изпраща ли 

списък или изпраща само протокола от проведените консултации и 

списъците на кандидатите от всяка една партия. Разбрах, че това е 

било спорно в закона, затова питам какви са документите, които вие 

разглеждате при тази ситуация, при която няма съгласие.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  При  областния  управител  се  канят 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции.  Областният 

управител  представя  пред  нас  абсолютно  всички  техни 

предложения,  които  съдържат  освен  надлежното  пълномощно  за 

упълномощаване своите  поименни предложения както  за  членове, 

така  и  за  ръководния  състав  на  районни  избирателни  комисии. 

Обикновено  спорът  е  за  ръководните  места.  Тъй  като  по  наше 

решение  то  не  се  оспорва,  броят  членовете  на  комисиите  е 

определен  с  наше  решение  –  малките  са  15,  големите  са  19. 

Областният  управител  препраща  абсолютно  всички  документи  с 

предложенията,  тъй  като  не  е  постигнато  съгласие,  а  ние 

проверяваме  документите.  Към  предложенията  са  приложени 

декларациите по чл. 66, дипломите за завършено висше образование. 

Това е.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря.

53



ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  въпросът  се 

изясни. Колеги, имате ли някакви коментари? Не виждам.

Моля  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Сидерова, Таня Цанева.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Трета  РИК,  приета  с 

абсолютно мнозинство от присъстващите. 

Номерът на решението е 49-ЕП.

Преди  да  продължим  с  назначаването  на  РИК,  колегата 

Солакова ще направи едно съобщение, тъй като нямаме оперативно 

време.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  във  връзка  с  обявлението, 

което  ще  направим  в  национални  ежедневници  по  повод 

обявяването  на  конкурса  за  компютърна  обработка,  тъй  като  с 

офертите  и  разговорите,  които  е  провела  администрацията  се  е 

установило,  че  до  края  на  работния  ден  днес  ако  не  подадем 

искането  за  запазване  на  съответното  каре,  няма  да  може 

обявлението  да  се  публикува  в  понеделник.  Ние  винаги  сме  се 

стремели да има по-дълго време да се запознаят с условията, за да 

могат да се подготвят и да участват повече кандидати, за да има и 

по-голяма  конкуренция  в  този  конкурс.  Затова  да  предложим  на 

администрацията да изпрати съобщението, което впоследствие може 

да се коригира, така както е било в предишни случаи, за да можем да 

запазим съответното каре в тези вестници. Става дума за „24 часа” и 

„Труд”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  друго 

предложение, мнения, становища? Не виждам.

Подлагам на  гласуването така  направеното предложение за 

протоколно решение за упълномощаване.
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Гласували 17 членове на ЦИК:  за  – 17:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,   Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Сидерова, Таня Цанева.) 

Протоколното решение е прието. Благодаря.

Колега Грозева, имахте процедурно предложение.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Дали  Комисията  няма  да  възрази 

решенията да се докладват по номера на проекта, както са качени 

един след друг?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  не подлагам на 

гласуване процедурното  предложение,  защото  видях  общото 

съгласие това да се случи по този начин.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Преди  да  приемете  процедурното 

предложение на колегата Грозева, моля да ми дадете думата аз да 

изчета Бургас, за да отида да кача другото решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нали разбирате, че това е 

обратно  процедурно  предложение,  което  ви  предоставя  една 

привилегия спрямо другите членове? Колеги, ще допуснем ли това 

изключение? Добре, заповядайте колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам решение относно  назначаване 

на  Районна  избирателна  комисия  във  втори  район –  Бургаски.  за 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас 

от 28.03.2014 г. заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-30 от 31.03.2014 г. 

Към писмото са представени всички изискуеми по чл. 60 ал. 3 и 4 от 

ИК  документи  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените 

консултации  за  състав  на  РИК  между  партиите  и  коалициите, 

посочени в ИК.
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При  консултациите  не  е  постигнато  съгласие  между 

участниците  по  отношение  на  състава  на  Районна  избирателна 

комисия във втори район – Бургаски, поради което съставът на РИК 

във  Втори район –  Бургаски,  следва  да   се  определи  от  ЦИК на 

основание  приложените  към  писмото  на  областния  управител  на 

област Бургас предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  във  втори 

район – Бургаски, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Василев Арнаудов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Кънчев Михов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имухан Самин Хюсеин
СЕКРЕТАР: Михаил Димитров Хаджиянев
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Руменов Илиев

Наталия Здравкова Минкова
Христина Николова Късева
Камелия Димитрова Димитрова
Таня Иванова Стоянова-Рангелова
Нели Димитрова Гюмова
Константин Банов Костов
Любима Тодорова Бургазлиева
Божан Желязков Божанов
Анна Николова Мосинова-Петкова
Тодор Костадинов Мархолев
Хава Исмаил Муса
Иван Георгиев Иванов
Ваню Стефанов Хърков
Иво Георгиев Баев
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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  3-

дневен срок от обявяването му.”

Отдолу следват резервни членове по чл. 60, ал. 4 от Изборния 

кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли допълнения, коментари? Нямате.

Който е съгласен с предложения проект на решение, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,    Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря, колеги, това е Решение № 50-ЕП.

Аз  ще  престана  да  съобщавам,  че  районните  избирателни 

комисии се назначават с решения, приети с абсолютно единодушие 

от присъстващите.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  за  РИК  –  Хасково 

решение  относно  назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в 

двадесет  и  девети  район –  Хасковски,  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Хасково с вх. № ЕП-05-36 от 31.03.20014 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 партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  двадесет  и  девети  район  – 

Хасковски, поради което съставът на РИК в двадесет и девети район 
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Хасковски  се  определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към 

писмото на областния управител на област Хасково предложения от 

партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

девети район – Хасковски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Карев Челебиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Велев Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Димчев Гъбов-

СЕКРЕТАР: Ибрям Раиф Мустафа

ЧЛЕНОВЕ: Таня Владкова Димитрова

Димитър Атанасов Цветков

Георги Митков Митев

Албена Димитрова Ченголова

Славея Георгиева Костадинова

Атанас Зафиров Янчев

Веско Цветанов Георгиев

Бойчо Георгиев Бойчев

Хамдие Тасим Сабри

Татяна Петкова Ангелова

Еленка Димитрова Михайлова

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  3-

дневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Бойкинова. Коментари,  предложения?  по отношение на списъка на 

резервните членове госпожа Грозева вече направи съобщение.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  състав  за  РИК  – 

Хасково, моля да гласува.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  – 15  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,   Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,    Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева.) 

Това е Решение № 51-ЕП.

Следващия проект, моля.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващия  проект  за  решение  е 

относно   назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в 

дванадесети район – Монтана.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Монтана с вх. № ЕП-05-34 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  27.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  дванадесети  район  –  Монтана, 

поради което съставът на РИК се определя от ЦИК на основание 

приложените  към  писмото  на  областния  управител  на  област 

Монтана  предложения  от  партиите  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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в дванадесети 

район – Монтана в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Александрова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Младенова Евгениева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Йорданова Ерменкова
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СЕКРЕТАР: Габриела  Илиева  Димитрова-

Николова

ЧЛЕНОВЕ: Валери Иванов Димитров
Петя Петрова Кирилова
Надя Александрова Ангелова
Елизабета Стефанова Ценкова
Гита Цветкова Георгиева
Митко Петров Симеонов
Валентина Георгиева Ценова
Велизар Георгиев Симеонов
Румен Димитров Гоцов
Симеон Тодоров Симеонов
Радостина Славчова Чернева

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. Коментари? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря Ви.  Това  е 

Решение № 52-ЕП.

Колега Ганчева, РИК – Варна.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  предлагам  на  вашето 

внимание проект за решение за назначаване на Районна избирателна 
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комисия  в  трети  район  –  Варненски  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с 

вх.  №  ЕП-05-23  от  29.03.2014  г.  на  ЦИК.  Към  писмото  са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие относно състава на 

Районната избирателна комисия в Трети район –Варненски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 10 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  трети 

район – Варненски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня  Стоянова  Бъчварова-

Желязкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мюмюне Мехмедова Билялова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Иванов Карагьозов 

СЕКРЕТАР: Велин Марков Жеков 

ЧЛЕНОВЕ: Емилия Христова Стефанова 

Румяна Денчева Цветкова 

Лора Иванова Гоцева 

Десислава Марчева Бонева 

Красимир Нанев Коев 

Калин Светославов Калевски 

Владимир Денчев Калудов 

Мария Тодорова Тодорова 

Костадин Борисов Бандутов 

Емил Киров Пенков 

Иван Любчев Иванов

Невин Али Хюсеинова

Дарина Димитрова Илиева
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Микаела Валентинова Левенова

Петя Куртева Прокопиева

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Ганчева. Колеги, мнения, предложения, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,    Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,   Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря. Това е Решение № 53-ЕП.

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:Благодаря Ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  представям  на  вашето  внимание  проекторешение  за 

назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в  първи  район  -

Благоевградски за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.  

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Благоевград с вх. № ЕП-05-33 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото 

са представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 

от ИК и протокол от 28.03.2014 г.  за проведените консултации за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  първи  район  Благоевградски 

поради  което  състава  на  РИК  в  първи  район  Благоевградски  се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 
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областния  управител  на  област  Благоевград  предложения  от 

партиите и коалиции, 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

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в първи район –

Благоевградски в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиана Георгиева Спасова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Симонски 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Кирилов Иванов 
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Йорданов Лалев

Елена Иванова Панчева
Мартин Христов Бусаров
Димитър Станкев Колев
Маргарита Кръстева Тодорова
Васил Михайлов Стоянов
Васил Исталиянов Дичев
Анна Кирилова Бистричка
Красимира Костадинова Тагарева
Искрен Албенов Шишков
Бойка Николова Юсева
Илия Олегов Милев
Мария Николова Стойнева
Иван Димитров Михайлов
Стоян Христов Христов

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  3-

дневен срок от обявяването му.

Има предложение и са описани в отделна таблица резервните 

членове.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов. Коментари? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,   Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря. Това е Решение № 54-ЕП.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Колеги,  докладвам  проект  относно 

назначаване  на  Районна избирателна  комисия  в  тридесет  и  първи 

район – Ямболски за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол 

с  вх.  №  ЕП-05-27  от  29.03.2014  г.  на  ЦИК.  Към  писмото  са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  тридесет  и  първи  район  – 

Ямболски, поради което съставът на РИК се определя от ЦИК на 

основание  приложените  към  писмото  на  областния  управител  на 

област Ямбол предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в тридесет и 

първи район – Ямболски в състав от 15 членове, както следва:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Стоянова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсеин Хасан Ахмед

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Колева Петрова

СЕКРЕТАР: Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

ЧЛЕНОВЕ: Женя Ангелова Кайали

Ани Стефанова Канева

Драгомир Минков Димитров

Екатерина Антонова Янева

Дженко Георгиев Дженков

Елена Димитрова Иванова-

Георгиева

Илиана Христова Колева

Тодор Василев Чиповски

Мехмед Люманов Мехмедов

Анелия Неделчева Димитрова

Нели Кръстева Стоянова

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  3-

дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за  – 13:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,   Таня  Цанева),  против  –  3  (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев, Росица Матева).

Решението е прието. Това е Решение № 55-ЕП.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият проект е за назначаване на 

Районна избирателна комисия в четиринадесети район – Пернишки 
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за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на   област 

Перник с вх. № ЕП-05-14 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната  избирателна  комисия в  четиринадесети  район  – 

Пернишки поради което състава на РИК в четиринадесети район – 

Перник се определя от ЦИК на основание приложените към писмото 

на областния управител на област Перник предложения от партиите 

и коалиции, 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в 

четиринадесети  район  –Пернишки  в  състав  от  15  членове,  както 

следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Симеонова Петрова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Тодорова Тонева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Асенова Будинова
СЕКРЕТАР: Дойко Петров Доев 
ЧЛЕНОВЕ: Валери Теофилов Симеонов 

Георги Якимов Миланов
Виолина Ванкова Стойнева
Станка Йорданова Рударска-Хинова
Иво Михайлов Михайлов
Аделина Стоянова Стоянова
Снежанка Стефанова Йорданова
Надя Димитрова Боянова
Ивайло Павлов Павлов 
Валентина  Страхилова  Генадиева-
Димитрова
Ася Красимирова Радуилова
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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  3-

дневен срок от обявяването му.

Към  решението  има  допълнителен  списък  с  резервните 

членове. Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,   Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Това е Решение № 56-ЕП.

Следващия проект за решение, моля.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  за 

решение за  назначаване на Районна избирателна комисия в девети 

район – Кърджалийски.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Кърджали с вх. № ЕП-05-24 от 29.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото 

са представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 

от ИК и протокол от 28.03.2014 г.  за проведените консултации за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  девети  район  –  Кърджалийски, 

поради  което  съставът  на  РИК  в  девети  район  Кърджалийски  се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния управител на област Кърджали предложения от партии и 

коалициите, участвали в консултациите.

67



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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  девети 

район – Кърджалийски състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Атанасова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Пламенов Робов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Русева Златанова
СЕКРЕТАР: Беркант Метин Барзат
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Тодорова Таушанова

Антоанета Маринова Юрукова
Руси Профиров Латунов
Калина Вълчева Митева
Владимир Христов Радичев
Дениз Реджебов Насуфов
Иванка Петкова Илиевска
Галина Нейкова Стефанова
Динчер Фикрет Хабиб
Диана Иванова Саръева
Петър Георгиев Бояджиев

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Ганчева. Коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария Бойкинова, Росица Матева,  Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 
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Това е Решение № 57-ЕП.

Продължаваме със следващия доклад.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Решение  за  назначаване  на  Районна 

избирателна  комисия  в  осми  район  –  Добрички  за  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич 

с  вх.  №  ЕП-05-35  от  31.03.2014  г.  на  ЦИК.  Към  писмото  са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в осми район – Добрички, поради 

което състава на РИК в осми район Добрички се определя от ЦИК на 

основание  приложените  към  писмото  на  областния  управител  на 

област Добрич предложения от партиите и коалиции,  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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в осми район 

–Добрички в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Ганчева Илиева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Далакманска 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Георгиев Маринов
СЕКРЕТАР: Мелекбер Мустафа Абил
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Добрева Димитрова

Димчо Илиев Илиев
Росица Светлозарова Димова
Живко Георгев Желязков
Горан Панов Панов
Нели Господинова Димова
Върбан Димитров Върбанов
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Валя Кондова Пейчева
Севда Февзи Неджибова
Вела Атанасова Георгиева
Милена Вълчева Желева-Керанова

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  3-

дневен срок от обявяването му.

Представила съм и списък с резервните членове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Коментари, 

предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за  – 12:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева.) 

Благодаря. Това е Решение № 58-ЕП.

Моля, следващия доклад. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  следващият  проект  е  за 

 назначаване  на  Районна избирателна  комисия в  двадесет  и втори 

район Смолянски за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян 

с  вх.  №  ЕП-05-17  от  28.03.2014  г.  на  ЦИК.  Към  писмото  са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите посочени в ИК.

При  консултациите   е  постигнато  съгласие  по  всички 

въпроси,  относно  състава  на  Районната  избирателна  комисия в 

двадесет и втори район – Смолянски. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 10 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

втори район – Смолянски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Милков Гавазов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Лилянов Сираков 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Костадинова Илиева 
СЕКРЕТАР: Емил Анчов Кехайов 
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия  Манолева  Караманолева-

Пенева
Даниела Емилова Благоева-
Карасингерова 
Велика Ташева Калайджиева
Бойко Дейнов Моллов
Кристиян Николаев Николов
Симеон Атанасов Велинов
Юлия Василева Исакова
Станислав Анастасов Карагяуров
Слави Якимов Чаушев
Димитър Стоянов Марев
Иван Михайлов Райков

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за  – 14:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря. Това е Решение № 59-ЕП.

Да продължим със следващия доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  за  софийските  районни 

избирателни комисии се  дошли с едно общо предложение всички 

документи.

 Проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия в двадесет и трети район – София за изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-

град с  вх.  № ЕП-05-18 от 28.03.2014 г.  на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  27.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната избирателна комисия в двадесет и трети район – София 

поради което състава на РИК в двадесет и трети район – София се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния управител на област София предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

трети район – София в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Василева Котева

ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иванка Андреева Андреева 

72



ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Силвия Железчова Василева

СЕКРЕТАР: Полина Василева Витанова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Захариева Крумова

Евгени Начев Начев
Йорданка Пенева Петкова
Мария  Петрова  Праматарова-
Щуркова
Славян Радославов Митов
Стоян Красимиров Кожухаров
Таня Андонова Дишлиева
Емил Григовор Николов
Стефан Петров Фиков
Даниел Сергеев Тунчев
Стоян Димитров Неделков
Силвия Емилова Найденова
Христина Стефчова Кючукова
Любомир Петров Георгиев
Жельо Николов Желев

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  3-

дневен срок от обявяването му.

Има и списък на резервните членове, който ще бъде обобщен 

утре заедно с останалите комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. Коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за  – 12:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,    Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

 Колеги, това е Решение № 60-ЕП.
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Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам ви разгледаме следващия 

по  номер  проект  –  той  е  за  назначаване  на  Районна  избирателна 

комисия в двадесет и четвърти район – София за изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на   област 

София-град с вх. № ЕП-05-18  от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото 

са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 

от ИК и протокол от 27.03.2014 г.  за проведените консултации за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната  избирателна  комисия в  двадесет  и  четвърти  район  – 

София поради което състава на РИК в двадесет и четвърти район – 

София се определя от ЦИК на основание приложените към писмото 

на областния управител на област София предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1.НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

четвърти район София в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Владимиров Цолов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благомира Димитрова Андонова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магнолия Живкова Пунчева 

СЕКРЕТАР: Илия Константинов Илиев

ЧЛЕНОВЕ: Веселин Тодоров Ковачев

Илиан Колев Точев

Мария Генчева Георгиева

Петко Луков Кръстев

Петър Димитров Найденов

Снежана Петрова Керезова 

Цветан Александров Милев
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Валентин Русев Русев

Борка Тодорова Паракозова

Ясен Георгиев Стоев

Владимир Добрев Иванов

Гергана Стефанова Толина

Димчо Петков Бързаков

Любомир Иванов Ковачев

Минчо Иванов Петков

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  е 

Решение № 61-ЕП.

Следващия доклад, моля.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проект на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в двадесет и пети район – София. за 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на   област 

София-град с вх. № ЕП-05-18 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото 

са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 
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от ИК и протокол от 27.03.2014 г.  за проведените консултации за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната  избирателна комисия в двадесет  и пети район – София 

поради което състава на РИК в двадесет и пети район – София се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния управител на област София предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

пети район – София в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета  Красимирова  Темелкова-
Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Валери Георгиев Якимов

Мария  Венциславова  Филипова-
Райчева
Силвия Захариева Качулкова
Соня Боянова Василева
Соня Кръстанова Костадинова
Христина Василева Василева
Ивайло Василев Веселинов
Денчо Славов Славов
Чавдар Крумов Петков
Илия Трайков Богданов
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Борислав Николаев Попчев
Георги Людмилов Владимиров
Лора Ангелова Ангелова
Христомил Славчев Делчев
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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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Който 

е съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за  – 14:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  е 

Решение № 62-ЕП.

Следващият  проект  е  за  РИК  –  Търговище.  Заповядайте, 

колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Докладвам  проект  на  решение  за 

назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в  двадесет  и  осми 

район  –  Търговищки,  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Търговище с вх. № ЕП-05-8 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  27.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  двадесет  и  осми  район  – 

Търговищки,  поради  което  състава  на  РИК  в  двадесет  и  осми 

район – Търговищки се определя от ЦИК на основание приложените 

към писмото на областния управител на област Добрич предложения 

от партиите и коалициите, участвали в консултациите.
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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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

осми район – Търговищки в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Игнатова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Кирилов Балуков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Славомирова Наскова

СЕКРЕТАР: Нели Цончева Василева

ЧЛЕНОВЕ: Маринела Павлова Първанова

Диана Йорданова Жечева-Спасова

Антон Тодоров Атанасов

Тодор Костадинов Тодоров

Гергана Руменова Цонева

Христалина Йосифова Халачева

Светлана Любомирова Добрева

Васил Добрев Василев

Мавзуне Мехмедова Бейтулова

Пенка Стефанова Михайлова

Дориана Георгиева Иларионова

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли възражения по 

това  предложение за  решение.  Ако  няма,  който  е  съгласен,  да 

гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13:  (  Маргарита 

Златарева,  Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,    Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Това е Решение № 63-ЕП.

Кой е следващият колега? Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение за  назначаване на Районна избирателна комисия в шести 

район –Врачански за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с 

вх. № ЕП-05-21/29.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени 

всички  изискуеми  се  документи  по  чл.  60,  ал.  2,  3  и  4  от  ИК и 

протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на 

РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в шести – район Врачански, поради 

което съставът на РИК в шести район – Врачански се определя от 

ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на  областния 

управител на област Враца предложения от партиите 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. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  шести 

район – Врачански в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Горнишки 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Николова Каменова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Петров 

СЕКРЕТАР Ирина Йорданова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Васил Петков Василев

Ивайло Венков Иванов

Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
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Георги Димитров Георгиев

Мария Петрова Генова

Милена Николаева Миковска

Албена Георгиева Топашка

Никола Иванов Николов

Марина Маринова Мишева

Владислава Тошева Лакова

Владимир Петров Симеонов

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли възражения по 

това решение? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12:  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,   Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Това е Решение № 64-ЕП.

Следващата РИК.

РОСИЦА  МАТЕВА: Следващата  районна  избирателна 

комисия,  която  трябва да  назначим,  е  за  десети  район – 

Кюстендилски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с 

вх. № ЕП-05-15/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени 

всички  изискуеми  се  документи  по  чл.  60,  ал.2,  3  и  4  от  ИК  и 

протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на 

РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  десети  район  –  Кюстендилски, 
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поради което съставът на РИК в десети район – Кюстендилски се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния управител на област Кюстендил предложения от партиите 

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. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  десети 

район – Кюстендилски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Любомиров Петров 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодорка Петкова Илиева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Кирилов Лехчански 
СЕКРЕТАР Андрей Емилов Благоев
ЧЛЕНОВЕ: Константин Димов Дингозов

Десислава Светлозарова Стойнева
Димитрина Георгиева Христова
Мирослава Александрова Александрова
Симеонка Асенова Велкова-Манова
Цветанка Емилова Харалампиева
Ирина Красимирова Янакиева
Илиян Георгиев Хаджийски
Миленка Цекова Стоянова
Емилия Иванова Луканова-Георгиева 
Силвия Димитрова Овчаренска

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Има ли възражения по 

това решение? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13:  (Маргарита 

Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева.) 

Решението е № 65-ЕП.

Друга РИК? Пловдив. Имате думата, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  за  назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в 

шестнадесети   район  –  Пловдив  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Пловдив с вх. № ЕП-05-10 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  25.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната  избирателна  комисия в  шестнадесети  район  Пловдив 

поради  което  състава  на  РИК  в  шестнадесети  район  Пловдив  се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния управител на област Пловдив предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в 

шестнадесети район – Пловдив в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Чингарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Николаев Карамфилов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радина Бойчева Петрова 
СЕКРЕТАР: Димитър Петков Керин 
ЧЛЕНОВЕ: Николай Тодоров Михалков 

Димитър Георгиев Димитров
Гергана Лъвова Николова
Евгени Атанасов Атанасов
Петя Ленива Бакалова
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Спас Атанасов Шуманов
Наум Китанов Китанов
Петя Георгиева Манева
Владимир Петров Докторов
Владимир Петров Петров

Вера Антонова Аврионова

Мехмед Асан Асан

Крум Антонов Сираков

Румен Тодоров Исов

Константин Атанасов Костадинов

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  3-

дневен срок от обявяването му.

Представен е  и списък с резервни членове.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

Цанева.) 

Решението се приема. Това е Решение № 66-ЕП.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Проект на решение за  назначаване на 

Районна избирателна комисия в седемнадесети  район – Пловдивски. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Пловдив с вх. № ЕП-05-11 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  25.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.
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При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на 

Районната  избирателна  комисия в  седемнадесети  район  – 

Пловдивски поради което състава на РИК в седемнадесети район – 

Пловдивски  се  определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към 

писмото на областния управител на област Пловдив предложения от 

партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в 

седемнадесети  район – Пловдивски в състав от 19 членове,  както 

следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Енчо Асенов Захариев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Цвяткова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айтен Сали Салим 

СЕКРЕТАР: Елена Крумова Сиракова 

ЧЛЕНОВЕ: Диана Илиева Дишлиева 

Васил Цветанов Стефанов

Мария Костова Димитрова

Росица Ангелова Гавазова 

Йордан Янкулов Дамбулев

Ваня Иванова Баракова

Щерю Тянчев Царев

Ганчо Кръстев Толев

Ваня Костадинова Костадинова

Ивайло Георгиев Арнаудов

Теодора Стоянова Копринкова

Семиха Юсеин Яшар 

Надежда Мирославова Банчевска 

Илия Георгиев Иванов

Ивайло Георгиев Попов 
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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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Предложения? Коментари? Не виждам. Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,   Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Това е Решение № 67-ЕП.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  ви  да  отложим 

гласуването на  решението за  назначаването  на  РИК – Ловеч,  тъй 

като очакваме да се комплектуват документите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с РИК – 

Габрово. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за  назначаване на Районна избирателна комисия в седми 

район – Габровски.

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Габрово с вх. № ЕП-05-28 от 30.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в седми район – Габровски, поради 

което съставът на РИК в седми район – Габровски се определя от 

ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на  областния 

управител  на  област  Габрово  предложения  от  партиите  и 

коалициите, участвали в консултациите.
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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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в седми район 

– Габровски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николаева Недева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Василев Попов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Донелия Динева Цонева

СЕКРЕТАР: Иванка Иванова Баева

ЧЛЕНОВЕ: Анна Стоянова Цонева

Николай Петков Миланов

Мирослава Стефанова Колева

Цвета Ангелова Тодорова-

Стойчева

Илиана Григорова Кръстева

Цонко Николов Кръстев

Евдокия Йорданова Христова

Фьодор Иванов Леонтиев

Орхан Руждиев Диванов

Ивелин Иванов Иванов

Юли Божидаров Енчев

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  3-

дневен срок от обявяването му.

Политическите  партии  са  предложили  и  резервни  членове, 

което  ние  утре  с  протоколно  решение  ще  одобрим,  така  както 

приехме решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Мнения, коментари? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,   Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.)

Благодаря. Това е Решение № 68-ЕП.

Колега Андреев, моля за следващия доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващият доклад е за Велико 

Търново. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико 

Търново с вх. № ЕП-05-31 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от 

ИК  и  протокол  от  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  четвърти  район  – 

Великотърновски, поради което съставът на РИК в четвърти район – 

Великотърновски  се  определя от  ЦИК на основание  приложените 

към  писмото  на  областния  управител  на  област  Велико  Търново 

предложения от партиите 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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в  четвърти 

район – Великотърновски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Маринов Недев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Миткова Миневска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Христов Павлов

СЕКРЕТАР: Ирена Петкова Стасинопулу
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ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Петрова

Гергана Бориславова Кирилова-

Андреева

Деница Петрова Цветанова

Николина Красимирова Митева

Йордан Георгиев Петров

Искра Кънчева Бояджиева

Николай Красимиров Илиев

Христо Здравков Данев

Людмила  Йорданова  Николова-

Кернова

Евгени Иванов Николов

Людмила Николаева Илиева

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Андреев. Колеги, допълнения, мнения?

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.)

Това е Решение № 69-ЕП. 

Колега Бойкинова – Стара Загора.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, оказа се, че в Старозагорски 

избирателен район не са постигнали съгласие, както обявихме, тъй 

като областният управител погрешно е изписал в заявлението, че са 
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постигнали съгласие и с неясно написания протокол ни въведе малко 

в заблуждение. Още повече, че си е позволил и предложение да ни 

направи.  Но  така  или  иначе,  ние  ще  се  съгласим  с  неговото 

предложение и предлагам да го гласуваме. Ще ви го изчета. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара 

Загора с вх. № ЕП-05-19 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  28.03.2014  г.  за  проведените  консултации  за 

състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  двадесет  седми  район  – 

Старозагорски,  поради което съставът на РИК в двадесет и седми 

район  –  Старозагорски  се  определя  от  ЦИК  на  основание 

приложените към писмото на областния управител на област Стара 

Загора  предложения  от  партиите  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

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

седми район – Старозагорски в състав от 19 члена, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Славова Станкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Брайков Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Кънева
СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид 
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Иванова Крумова

Нина Цветкова Савова-Каршакова
Зорница Светославова Петрова
Енчо Желев Иванов
Тонка Иванова Тачева
Радостин Радославов Танев
Ива Георгиева Димитрова
Катя Димитрова Киликчиева
Недка Пенева Трифонова
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Николай Стефанов Атанасов
Светла Захариева Боянчева
Тоньо Георгиев Ангелов
Диана Ценкова Иванова
Красимира Божанова Бобева
Цветка Лазарова Лазарова

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  България,  колега 

Бойкинова. Колеги, не виждам коментари.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.)

Това е Решение № 70-ЕП.

Наред е РИК – Русе. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Проект  на  решение  относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в деветнадесети  район 

–  Русенски  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с 

вх. № ЕП-05-16/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени 

всички  изискуеми  се  документи  по  чл.  60  ал.  2,  3  и  4  от  ИК  и 

протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на 

РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

90



При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната избирателна комисия в деветнадесети район – Русенски, 

поради което съставът на РИК в деветнадесети район – Русенски се 

определя  от  ЦИК  на  основание  приложените  към  писмото  на 

областния  управител  на  област  Русе  предложения  от  партиите  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. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  в 

деветнадесети  район  –  Русенски  в  състав  от  15  членове,  както 

следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Дивчева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иеремиева Маркова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роберт Ованес Калустян 
СЕКРЕТАР Виолета Ангелова Петрова 
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Иванова Енчева

Тодорина Рачева Михайлова
Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Боряна Милкова Рускова-Салимова
Яна Данаилова Бозушка
Петър Стефков Карасимеонов
Орлин Георгиев Симеонов
Севил Веждетова Караманова
Иван Николаев Станев 
Светла Костадинова Иванова

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Коментари, колеги? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.)

Благодаря. Това е Решение № 71-ЕП.

Колеги, София-област. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  в  началото  искам  само  да 

кажа, че трите софийски районни комисии ги работихме заедно с 

колегата Томов, но на последната той не може да присъства поради 

здравословни причини.

Проект на решение за  назначаване на Районна избирателна 

комисия в двадесет и шести район - Софийски. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  Софийска 

област с вх. № ЕП-05-9 от 28.03.2014 г. Към писмото са представени 

всички  изискуеми  се  документи  по  чл.  60  ал.  2,  3  и  4  от  ИК  и 

протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на 

РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на 

Районната  избирателна  комисия в  двадесет  и  шести  район  – 

Софийски, поради което съставът на РИК в двадесет и шести район 

–  Софийски се  определя  от  ЦИК на  основание  приложените  към 

писмото на областния управител на Софийска област предложения 

от партиите 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

Р Е Ш И:
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1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в двадесет и 

шести район – Софийски в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Георгиев Въжаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Трифонова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Розалинов Пунчев
СЕКРЕТАР: Екатерина  Драганова  Клечкова-

Димитрова 
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Тодоров Димитров

Стилиян Кирилов Димитров
Георги Бориславов Петраков
Захаринка Иванова Истаткова
Лазарина Василева Бонева
Галина Георгиева Костова
Евелина Драганова Овчарова
Цветан Иванов Стойчев
Теодора Красимирова Спасова
Мария Димитрова Вълканова
Весела Начева Начева-Кръстева

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  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

Решението е № 72-ЕП.

Колега Солакова, РИК – Разград.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да отложим Разград за 

утре, колеги.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до този момент 

назначихме  26  районни избирателни  комисии.  Да  ни  честити!  Да 

встъпват във функциите си! Другите районни избирателни комисии 

ще бъдат довършени утре.

Колега Златарева, заповядайте.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  днес  гласувахме 

определяне  на  местата  за  гласуване извън  страната,  но  трябва да 

изпратим и едно писмо-отговор на изпълняващия длъжността главен 

секретар на Министерството на външните работи. Одеве отложихме 

това писмо, за да го допълним с едно изречение, в което да уточним 

как главният секретар ще изпраща заявленията. Писмото е с № 38 – 

вижте как е оформена т. 2:

„2. Относно заявленията по чл. 16 ИК

Информацията за лицата, които имат право да гласуват, и за 

местата,  в  които  се  образуват  секциите,  следва  да  изпращате 

периодично по допълнително уговорен между нас ред. Изпращането 

й  в  цялост  след  изтичане  срока  за  подаване  на  заявления  би 

затруднило работата на ЦИК.”

Това  всъщност  искаше  изпълняващият  длъжността  главен 

секретар на Министерството на външните работи, което обсъдихме, 

че не ни е изходно.

Заедно  с  това  писмо  да  изпратим  и  списък  за  броя  на 

секциите. Предложението ми е да го гласуваме и да го изпратим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може ли само една-две 

редакционни поправки. „Информация за лицата, подали заявление, 

които имат право да гласуват, и за местата, в които ще се образуват 

секции…”

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, ще ги нанеса.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  погледнахте  ли 

приложението?  Обръщам  се  специално  към  колегата  Сидерова, 

която  имаше  днес  обструкции.  Говорим  за  писмото  и  за 

приложението, което днес беше отложено.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: По  отношение на  писмото 

предлагам там, където сме посочили „населено място”, да уеднаквим 

с  терминологията,  която  използва  Изборният  кодекс,  и  да  пишем 

„място”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Това  все  пак  е  писмо,  не  е 

решение. Всеки може да се изрази както иска. Грешно ли е, че става 

дума  за  населено  място?  Не  е!  Когато  имаме  решение  на  ЦИК, 

тогава наистина ще съблюдаваме Изборния кодекс. Аз така мисля.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Въпросът  е  дали  мястото 

включва населеното място или по-широко – това, което са пределите 

на съответната община или каквото е делението там.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Горе в курсив пише „ с решение 

утвърди местата”.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И в т. 1.2. хипотезата на чл. 14, 

ал.  4  ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  правят  мотивирано  предложение  до  нас  за 

откриване. Те не могат да откриват избирателните секции по своя 

преценка.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Не, това, което ни питат, е дали 

да бъде на територията на Европейски парламент, а не какво пише в 

закона. Пита ме трябва ли да се откриват секции в тази хипотеза в 

целия свят или само на територията на Европейския съюз.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колега  Златарева,  тогава  аз 

предлагам точно така да му отговорим: че в хипотезата  на чл.  14 

могат да се откриват избирателни секции само в населени места или 

места,  както  се  обединим  по  отношение  на  редакцията,  на 

територията на Европейския съюз.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Така съм го написала.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въпросът е, че не ръководителите 

откриват,  те  трябва  да  направят  мотивирано  предложение  защо 

искат да се открие.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Тоест  да  не  пишем 

ръководителите?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега,  Андреев,  бихте 

ли го формулирали като конкретно предложение?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  В хипотезата  на чл.  14,  т.  4  от 

Изборния кодекс извън трите хипотези за образуване на избирателни 

секции по т. 1, 2 и 3 на чл. 14, могат да се откриват избирателни 

секции  само  в  населените  места  на  територията  на  Европейския 

съюз. Или „само в местата”, ако се приеме от колегата Златарева. Аз 

смятам, че е коректно да се ползва същата терминология. И може би 

това е въведено от законодателя нарочно, тъй като населеното място 

е може би по-тясното понятие от това, което е мястото, тъй като то 

може да  обхваща  съответната  община  и  в  други  населени  места, 

които са включени в административната единица.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбирам. Виждам, че и 

колегата  Златарева  приема този  подход.  Между  другото,  подобни 

разговори се водиха и в Народното събрание, когато се определяше 

дали да е „населено място” или „места”. 

Разбрахме  редакцията,  която  се  предложи по  т.  1.2.,  също 

така и редакцията, която се предложи по т. 2.

Колега Сидерова, приемате ли?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам с уточнението на колегата 

Андреев, което сега записахме за понятието „място”.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  колеги,  с  така 

предложените корекции от господин Андреев и от мен подлагам на 

гласуване писмото заедно с приложението към него.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева.) 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Продължаваме с точка Разни.

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги, докладвам ви, че по вчерашната жалба, която постъпи срещу 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  е  образувано  дело 

№  4563/2014  г. във  Върховния  административен  съд,  което  е 

насрочено  за  утре,  10  ч.  сутринта.  Предлагам  да  упълномощим 

колегата  Мария  Бойкинова  да  се  яви  на  делото  да  представлява 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Бойкинова  е 

съгласна.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното  предложение, 

моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за  – 13:  (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Цанева.) 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ: Не  разбрах  защо  отложихме  РИК  – 

Сливен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Защото е имало съгласие 

между  вас  в  групата  ясно  да  се  разбере,  че  когато  няма  пълно 

съгласие,  няма  термин,  наречен  „частично  съгласие”.  Или  има 

съгласие, или няма съгласие. И с оглед единния начин на изразяване 

и  на  тълкуване  на  закона  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия  бихме  искали  по  този  начин  да  изглеждат  всички  наши 

решения.  Поради тази причина и няколко редакционни, бележки, 

които не са тежки, отлагаме решението за утре.

Колега Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  с  оглед  на  обезпечаване 

работата  на  Централната  избирателна  комисия  откъм  технически 

сътрудници  предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим  една 

кандидатура  и  да  поканим  лицето  за  сключване  на   граждански 

договор  за  изпълнение  на  технически  дейности  за  подпомагане 

работата  на  председателя  на  Централната  избирателна  комисия. 

Става дума за господин П. З., роден в 1988 г. Завършил е Софийския 

университет,  специалност „Право”.  Преди това – Втора английска 

гимназия.  Участвал  е  в  стажантска  програма  при  омбудсмана  на 

Република България. Владее английски и немски език, с много добра 

подготовка за работа с компютър.

Предлагам да одобрим тази кандидатура да бъде поканен за 

сключване на граждански договор при условията, при които приехме 

за  изпълнение  на  технически  дейности.  Размерът  на 

възнаграждението го знаете. За един месец.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преди  да  подложа  на 

гласуване само да ви кажа. Днес се запознах с момчето, вярвам му в 

аванс, защото ни е предложен от  администрацията на омбудсмана, 

от  ръководителя  на  стажантската  програма,  а  знаем,  че  той  води 

добре стажантска програма.
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Подлагам на гласуване така направеното предложение. Който 

е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК:  за  – 14:  (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  само  да  ви  уведомя,  че 

лицето, което поканихме да подпомага работата на работната група 

за  гласуване извън  страната  не  е  сключило  договор  по  лични 

съображения и по тази причина работата на тази група в момента не 

се  подпомага  от  такъв  технически  сътрудник.  Може  би  като  се 

предложи от ръководителя, ще поканим друго лице. Става дума за Д. 

Т.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги, други 

доклади в точка „Разни”? Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги, докладвам  ви  във 

връзка  с  експерименталното  гласуване.  Миналата  седмица  ви 

докладвах,  че фирма „Смартматик” е предложила да презентира в 

петък своя продукт за машинно  гласуване. Каня ви утре в 11 ч. на 

демонстрация  на  продукта  на  фирма  „Смартматик”  пред 

Централната избирателна комисия с осигурен от тях преводач. Моля 

членовете на ЦИК, които проявяват интерес, да присъстват в тази 

зала. От 11 часа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев. Колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във връзка с вчерашното 

протоколно  решение,  което  взехме  за  сключването  на  договор  с 

Българската  телеграфна  агенция за   електронен  прес  клипинг, 

включващ  новини  и  съобщения  по  темата  ЦИК  и  Европейски 

парламент, за да може да се сключи договорът,  поискахме ценово 
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предложение от  страна  на  Българската  телеграфна  агенция с 

финансовите условия за един месец за извършването на този медиен 

мониторинг  по  всички  теми,  което  ще  ни  позволява  да  следим 

всичко, което се публикува в пресата. Това ще подпомогне не само 

говорителите,  но  и  цялата  Централна  избирателна  комисия  във 

връзка с въпросите, които се поставят в медийното пространство.

В тази връзка пристигна предложението с наш вх. № ЕП-20-6 

от 2 април  2014 г. Цената, която е предложена за един месец, без 

ДДС, е 414 лева. Предлагам да вземем решение, с което да одобрим 

офертата и да се сключи договор за срок от два месеца в активния 

период, тоест до май месец да можем да имаме тази информация в 

Комисията.

Моето предложение е да одобрим ценовото предложение и да 

се сключи договорът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментар по така направения доклад? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  за 

одобрение, моля да гласува.

Гласували  15  членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Георги  

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И още едно предложение имам – 

Комисията да вземе решение за назначаването на експерт, който да 

подпомага  дейността  на  тримата  говорители  с  оглед  връзка  с 

медиите и съответно подготовката на брифингите и цялата дейност 

по  представянето  на  Централната  избирателна  комисия  пред 

медиите.

В  тази  връзка  предлагам  Ц.  К.  Ж.,  която  дълго  време  е 

работила  като  пиар  и  комуникационни  стратегии,  връзки  с 
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обществеността в Агенция за връзки с обществеността. Завършила е 

Нов  български  университет  точно  тази  специалност.  CV-то е  при 

мен, всеки може да се запознае. С добро владеене на английски език 

и на френски език.

Предлагам да се вземе решение за сключване на граждански 

договор за един месец с Ц. К. Ж.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  доклада. 

Само да  кажа,  че  проучих и  разбрах,  че  в  предходни състави  на 

Централната избирателна комисия е имало практика, която е добра, 

всички  тези  неща  да  се  докладват  от  секретаря.  Така  че  оттук 

насетне аз бих искала секретарят да ги докладва.

Който е съгласен да се сключи предложения договор, моля да 

гласува.

Гласували  15  членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,  Георги  

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева. )

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Искам  във  връзка  с  брифинга, 

който проведохме, да кажа следното. Медиите поставиха въпроса за 

това, че нашите фейсбук страница и туитър страница в момента са 

почти  заспали.  Молбата  ми  е  работната  група,  която  отговаря  за 

това,  да  поеме  съответния  ангажимент,  за  да  може  отново  да  се 

„събудят”.

Бих искал и колегата Нейкова да каже, за да не съм само аз 

който говори за брифингите,  но ние запознахме медиите с всички 

решения,  които  до  момента  са  взети,  с  единодушието,  което  е 

постигнато на основата на съвсем обективни принципи и критерии 

за назначаването на районните избирателни комисии – нещо, което 

до  момента  не  се  е  случвало.  Запознахме  ги,  че  в  момента  текат 
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други срокове, които ние спазваме; че до утре трябваше  да излезе 

списъкът на местата, където са гласували над 100 избиратели извън 

страната.  Тоест  всички  онези  моменти,  които  са  съществени  и  с 

които трябва да  запознаем медиите.  Обяснихме им,  че  в момента 

има постъпили четири заявления за регистрация – от една партия, от 

една коалиция, от два инициативни комитета. Подписките са дадени 

за проверка към ГД „ГРАО” и в момента, в който те ще се върнат, 

ще бъдат докладвани в Комисията.

Разбира се, медиите поставиха някои чисто организационни 

въпроси, а именно във връзка с това да може да получават по по-

бърз  начин  решенията  и  по  имейлите  си,  тъй  като  това  било 

практика на Министерския съвет и на другите институции. Казахме 

им, че те са публикувани на два сайта и трудно можем да им ги 

изпращаме. Все пак Министерският съвет и другите институции не 

заседават всеки ден.

Другият  въпрос,  който поставиха,  е,  че  мястото,  където  до 

момента  се  водят  брифингите  (долу  във  фоайето  на  зала  „Света 

София”) е неподходящо като обстановка и дали можем да осигурим 

друга зала. Ние нямаме възможност да осигурим, но така или иначе 

си записахме техния въпрос.

И третото нещо, което казахме, тъй като това е моето мнение, 

и на цялата комисия, че социалните мрежи ще бъдат възстановени, 

че колегите работят. Този въпрос беше поставен от няколко медии и 

аз  затова  го  поставям  –  не  защото  не  съм  сигурен,  че  колегите 

работят  върху това,  а  просто защото ние като говорители поехме 

ангажимент да го поставим на Комисията.

И  другият  въпрос,  който  беше  зададен,  е  във  връзка  с 

честванията на 24 май, въпрос, който аз поставих още преди едно 

заседание,  че  е  зададен.  Ние  отговорихме,  че  ще  се  произнесем 

евентуално при официално запитване по отношение на шествията за 
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реда  и  ако  Комисията  прецени,  в  решението  на  предизборната 

кампания.

Ако госпожа Нейкова има нещо да допълни?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Не,  колегата  Андреев  беше 

максимално изчерпателен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Обръщам се 

към говорителите.  Сега  вече  имате и помощник.  Нека той въведе 

всички  медии  и  когато  правите  брифинг,  въпреки  че  е  обявена 

датата,  да  адресираме  медиите.  Защото  пък  медии,  които  ме 

познават,  ми звънят гневно за това,  че не ги адресираме. Аз поех 

ангажимент  от  момента,  в  който  вие  имате  назначен  помощник, 

медиите да бъдат уведомявани за брифингите.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  на  двата  брифинга, 

включително днес, пуснахме списък да получим имейл адресите, на 

които бихме могли да ги уведомяваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да  ви 

информирам  как  върви  работата  във  връзка  с  информационната 

кампания. Утре в 11 ч. ще бъдат тук представители на печатните и 

онлайн  издания.  На  всички  е  изпратено  съобщение,  получихме 

потвърждение  от  повечето,  даже  е  пуснат  списък  за  достъп  в 

сградата. Това – първо.

Имаме  ориентация  в  работната  група,  а  и  членове  извън 

работната група, за текстовете, които ще касаят съобщенията, които 

ще  бъдат  заснети  за  най-важните  срокове  във  връзка  с 

информационната кампания. Утре рано сутринта ще ги доизгладим с 

колегата  Чаушев,  за  което  много  му  благодаря,  както  благодаря 

много и на госпожа Сидерова като основни съставители на текст, 

който е достъпен за граждани. Защото ние не можем да представяме 

само формата на закона.
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На трето място, пристигат множество оферти, събираме ги в 

една  папка,  с  различни  ценови  предложения.  Когато  му  дойде 

времето, в обобщен вариант ще ви ги представя.

Четвърто,  направени  са  контакти  с  всички  по-големи 

организации,  които  представляват  хора  с  трайни  увреждания.  Те 

бяха много доволни, че ние първи направихме контакта с тях, даже 

казаха, че са щели да ни търсят, ако ние не се обадим. Разговарях с 

повечето председатели, поканихме ги да кажат нуждите си, това, с 

което  можем  да  им  сътрудничим,  и  започнахме  контакт  с  тях, 

включително и  по  мейли.  Те  се  ангажираха  да  търсят  и  те  хора, 

които ни правеха жестомимичния превод. Единствената ми молба и 

към вас, колеги, е, ако имате информация за тези специалисти, да 

кажете.  Най-вероятно  ще  заснемаме  съобщенията  в  събота  и  ще 

трябва да се насложи този жестомимичен превод, така че ще ви моля 

да ми дадете координати, ако разполагате с такива. 

С ръководителя на групата за фейсбук и туитър страницата 

Ерхан  Чаушев  сме  готови  с  нови  предложения,  но  действително 

имаше изтичащи много важни срокове за назначаване на районни 

избирателни  комисии,  за  правилата  за  машинно  гласуване,  за 

работата с „Информационно обслужване” и т.н. Имаме готовност с 

колегата  Чаушев  да  ги  обобщим  и  да  ви  ги  представим  на 

вниманието.

Шесто. Всички от днес от нашия сътрудник в нашата работна 

група получавате  в персоналните си имейл пощи много подробен 

прес бюлетин за това какво се пише и какво излиза за Централната 

избирателна  комисия.  Мисля,  че  прес  бюлетинът  е  много 

цивилизовано оформен. Има и препратка към съответното издание, 

който се интересува от нещо особено, и с кратък текст е изложено от 

сътрудника  ни  и  краткото  съдържание  на  съответната  статия  или 

материал.
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И на последно място, искам да ви информирам, че се чухме с 

господин Бойко Благоев от Информационното бюро на Европейския 

парламент.  Той  ни  запозна  със  стъпките,  които  те  предприемат 

относно  информационната  кампания,  аз  съм  го  запознала  със 

стъпките, които вървят при нас като наша информационна кампания. 

И, разбира се, постигнахме споразумение този обмен на информация 

да продължава. Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада.  Аз  само  да  кажа,  че  сега  след  договора  с  БТА  за 

мониторинг съм убедена, че сътрудникът към тази работна група ще 

може  да  се  занимава  и  с  по-задълбочен  анализ  на  излязлата 

информация  и  с  другите  ангажименти,  свързани  с  предизборната 

кампания, медийните пакети и разяснителната кампания като цяло. 

Тоест това, което БТА извършва, ще бъде една добра основа.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз искам да докладвам едно 

писмо от 31 март. Ако си спомняте, бях поставила този въпрос за 

обучението, което иска да организира Националното сдружение на 

общините.  Разговарях  днес  отново  с  тях,  в  предварителната 

програма, която са ни представили, искат да участват представители 

на  Централната  избирателна  комисия по отношение на  основните 

промени  в  Изборния  кодекс  сравнение  с  отменени  нормативни 

разпоредби. Другата част е свързана с организационно-техническата 

подготовка на изборите.

По отношение на организационно-техническата подготовка и 

във  връзка  с  ангажиментите  на  общините  и  на  тяхната 

администрация  те  ще  поканят  представители  на  Министерския 

съвет. Аз считам, че ако ЦИК приеме поканата, наш колега следва да 

участва само по отношение на новите моменти в Изборния кодекс. 

Датите,  които  те  предлагат,  са  22-25  април.  Обучението  ще бъде 

организирано в София,  в хотел „Принцес” в подходяща зала.  Ако 
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Комисията прецени, че можем да изпратим представител, който да 

бъде  лектор  на  това  обучение,  моето  предложение  е  той  да  се 

съсредоточи  само  и  единствено  върху  първа  точка  от 

предварителната  програма  по  отношение  на  новите  моменти  в 

изборното законодателство. Подходящата дата е 23 април, тъй като 

преди  това  са  Великденските  празници,  а  след  това  започва 

предизборната  кампания.  Също  така  на  22  април  ни  изтичат 

сроковете за регистрация на кандидатските листи и не считам, че е 

подходяща дата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В тази връзка аз смятам, че това е 

един много добър момент да използваме колегите, които подпомагат 

Централната  избирателна  комисия,  а  именно  Обществения  съвет. 

Там има хора, които са участвали и при изработването на Изборния 

кодекс, и мисля, че биха били много по-полезни в този случай. Така 

че това е една задача, която бихме могли да им предложим още на 

следващото заседание на Комисията. Това е едното.

Второто нещо. Учудва ме, този съвет на общините не е ли 

представител  на  изпълнителната  власт,  защо  от  нас  ще  питат  за 

организационно-техническата  подготовка,  за  която Министерският 

съвет отговаря.  По-скоро би  трябвало ние да ги питаме какво са 

направили до момента, а не ние да им даваме някакъв отчет за това 

нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  изчета  ли  каква  е 

поканата? Поканата е отправена до председателя на ЦИК членове на 

ЦИК да представят пред общинските експерти най-важните промени 

в  технологията  на  изборния  процес,  въведени  с  новия  Изборен 

кодекс,  новостите  в  организационно-техническата  подготовка, 

отговорност  и  задължения  на  общинската  администрация  по 

произвеждане на избори. Целевата група на обучението са секретари 
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на  общини,  директори  на  дирекции „ГРАО” и  други  експерти  от 

общинските  администрации,  които  участват  в  организацията  и 

произвеждането на избори. Предварителната програма включва:

1. Новия Изборен кодекс, основни промени.

2.  Задължения,  права  и  отговорности  на  общинската 

администрация.

3. Организационно-техническа подготовка.

Това  им  е  поканата.  По  отношение  на  организационно-

техническата подготовка те потвърдиха днес, че ще се обърнат към 

представители на Министерския съвет да участват в това обучение. 

Ние  трябва  да  вземем  решение  дали  член  на  ЦИК  също  ще  се 

включи в обучението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, може ли и аз да 

взема отношение по този повод. На мен ми се струва, че би било 

добре,  нова  Централна  избирателна  комисия  сме,  да  покажем 

партньорство,  да  покажем  воля  за  това  и  да  помогнем  в  това 

обучение,  но  само  в  частта  относно  нови  моменти  на  Изборния 

кодекс. Това е първата ми позиция.

Втората ми позиция е, че наистина няма нищо лошо ние да 

адресираме тази покана и към членовете на нашия Обществен съвет 

– ако те желаят да присъстват, да установят съответния контакт.

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам колегата Нейкова да отиде.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  не  бягам  от  такъв 

ангажимент,  но  като  че  ли  доста  са  нещата,  за  които  съм 

упълномощена. Не мога да се справя физически.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Нейкова  си 

направи  отвод.  Кой  желае  да  отиде?  Не  виждам  желаещи  да 

участват.  Постъпи  предложение  колегата  Бойкинова  и  колегата 

Андреев да отидат.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Принципно нямам нищо против, 

аз  съм бил вече  три години лектор на този семинар във връзка с 
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други  избори.  Затова  ми  се  щеше  малко  да  сменим  лицето  на 

Централната избирателна комисия, тоест да не съм аз. Но така или 

иначе, след като колегата Солакова ме предложи, аз приемам. Но ако 

случайно  съм  ангажиран  на  тази  дата,  да  определим  някой  друг 

колега.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предложението е за Вас 

и колегата Бойкинова.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 14:  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

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

Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Емануил Христов).

Благодаря,  колеги. Сега във връзка с второто  предложение, 

което  постъпи,  да  упълномощим  госпожа  Цанева  да  покани 

Обществения съвет да определят свои  представители за участие в 

този семинар.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 15:  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Георги  

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Аз  нямам  нищо  против 

Общественият съвет да участва, дори го приемам, но дали можем от 

името на една друга организация за каним?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, те са към нас. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение вх. № 

ЕП-23-66  от  2  април  2014  г. от  Комисията  за  разкриване  на 

документите  и  за  обявяване  на  принадлежност  на  български 
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граждани към Държавна сигурност и разузнавателните  служби на 

Българската  народна  армия.  Искат  списъка  на  всички  членове  на 

Централната избирателна комисия. Такъв списък е изготвен и им го 

изпращаме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  искам  да  направя  едно 

предложение,  защото  на  практика  сега  се  натъкваме  на  крайна 

необходимост от това. Няколко пъти и през миналата година, и през 

тази година поръчваме техника и винаги забравяме да си поръчаме 

един  подвижен  екран  със  стойка  за  презентации.  Предлагам  да 

вземем решение и да възложим на  администрацията спешно да ни 

снабди. Не струва много пари, няма нужда от обществена поръчка. 

Просто да вземем решение да се закупи един такъв екран.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

предложението  на  господин  Христов  да  бъде  осигурен  подвижен 

екран и да възложим на администрацията да подготви необходимото 

за това, моля да гласува.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,   Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

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

Сидерова, Таня Цанева.) 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  постъпило  е  запитване  по 

електронната поща от адвокат Николай Павлов относно информация 

за сметката на БНБ, по която ще се внасят депозитите по чл. 129, ал. 

1. Аз имам едно питане по принцип. Мисля, че при всички нас има 

такива  запитвания,  постъпили  по  електронната  поща.  Трябва да 
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решим  как  ще  отговаряме,  защото  ако  изчакваме,  те  стават 

безпредметни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това, което ще се 

случи, ще го решаваме към момента, в който започва да се случва, 

по  начин,  по  който  трябва да  го  решим,  който  ние  всички  ще 

обмислим. Благодаря.

Колега Нейкова, докладвайте запитването.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това запитване е с вх. № ЕП-

22-10 от 31 март 2014 г. Предлагам отговорът да бъде върнат също 

по електронен път, като укажем къде е достъпна банковата сметка.

Второто подобно запитване е с  вх. № ЕП-22-13 от 3 април 

2014  г.,  с  което  господин  Владислав  Ножаров  ни  пита  какви  са 

изискванията  и  необходимите  бланки  относно  неправителствени 

организации,  които  искат  да  се  регистрират  като  наблюдатели. 

Предлагам да бъде отговорено също по електронен път, като бъде 

посочено решението на ЦИК, с което е регламентирано това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прекрасно предложение, 

колега.

Колеги,  оттук  насетне,  преди  да  приемем  принципно 

решение, аз поемам ангажимента, когато е толкова елементарно, да 

го изпращам на колеги за информация и на секретаря на Комисията 

за възлагане за изпълнение на администрацията. Ако не възразявате. 

Става дума за такъв тип случаи.

Колеги,  ако  няма  други  доклади,  свиквам  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия  утре  от  13,30  ч.  с  дневен  ред, 

който допълнително ще обявим.

Закривам днешното заседание.

(Закрито в 19,20 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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