
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 16

На  9  април  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Регистрации  на  партии,  коалиции  и   инициативни 

комитети.

Докладва: Румяна Сидерова, Мария Бойкинова,

Георги Баханов, Мария Бойкинова,

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,

Росица Матева

2. Проект  на  решение  относно  реда  за  предоставянето  и 

разходването на средствата за медийни пакети.

Докладва: Мария Мусорлиева

3. Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.

Докладва: Ивайло Ивков

4. Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

провеждане  на  предизборна  агитация  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България. 

Докладва: Александър Андреев

5. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

застъпници  на  кандидатските  листи  на  партии,  коалиции  и 



инициативни  комитети  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България. 

Докладва: Румен Цачев

6. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

представители  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България. 

Докладва: Румен Цачев

7.  Проект  на  решение  относно  подлежащите  на  вписване 

обстоятелства  и  реда  за  водене  и  поддържане  на  публичните 

регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

Докладва: Румен Цачев

8.  Проект  на  решение  относно  проверка  на  кандидатските 

листи  (български  граждани),  предложени  от  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Докладва: Йорданка Ганчева

9.  Проект  на  решение  относно  проверка  на  кандидатските 

листи  (граждани  на  държави-членки  на  Европейския  съюз), 

предложени  от  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България. 

Докладва: Йорданка Ганчева

10. Разни.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита 

Иванова  Златарева,  Мария  Веселинова  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев  Андреев,  Камелия  Стоянова 

Нейкова,  Владимир  Георгиев  Пенев,  Георги  Славчев  Баханов, 

Емануил Христов Христов, Ерхан Юксел Чаушев, Ивайло Кирилов 
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Ивков,  Иванка  Атанасова  Грозева,  Йорданка  Цвяткова  Ганчева, 

Мария  Христова  Бойкинова,  Росица  Борисова  Матева,  Румен 

Лилянов Цачев, Румяна Кирилова Сидерова, Таня Анчева Цанева.

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  14,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  в  залата  сме  17 

човека, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание 

на Централната избирателна комисия.

Предоставен  ви  е  проект  на  дневен  ред,  кой  е  качен  и  на 

нашата  интернет  страница.  Моля  за  вашите  коментари  и 

предложения към този проект за дневен ред. Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред, 

моля да гласува.

Колега Пенев, моля да броите.

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

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

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

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

Ерхан Чаушев и Цветозар Томов.

Колега Сидерова, заповядайте, започваме с  точка първа от 

дневния ред:

Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № 4 от 07.04.2014 г. в регистъра 

на  инициативните  комитети  е  вписано  заявление  от  инициативен 

комитет за издигане кандидатурата на Александър Райков Алексиев 
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за  регистрация  на  самия  инициативен  комитет,  поради  което 

предлагам да гласуваме следния проект за решение:

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  Инициативен 

комитет за издигане на Александър Райков Алексиев като независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014г., в състав: Димитър Цонков Иванов,  Христо Дженев 

Казанджиев,  Иван  Георгиев  Сотиров,  Николай  Георгиев  Марков, 

Диньо  Тенев  Бозаджиев,  Красен  Стефанов  Станчев  и  Георги 

Малинов Бориков. Заявлението е подписано от всички членове на 

инициативния  комитет.  Заведено  е  под  №  4  на  07.04.2014  г.  в 

регистъра  на  инициативните  комитети  за  издигане  на  независим 

кандидат  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение  от  7  април  2014  г.,  съдържащо  решение  за 

създаване  на  Инициативен  комитет,  решение  за  определяне  на 

представляващ инициативния комитет Димитър Цонков Иванов, за 

издигане кандидатурата на Александър Райков Алексиев за кандидат 

за  член  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

откриване  на  банкова  сметка  на  името  на  представляващия 

инициативния комитет за  обслужване на предизборната  кампания, 

определяне на лице,  което ще отговаря за приходите,  разходите и 

счетоводната отчетност.

2. Нотариално заверени образци от подписите на членовете 

на инициативния комитет – 7 бр.

3. Декларация по образец – Приложение № 60 от изборните 

книжа,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния  комитет,  че 

отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК – 7 броя.

4. Декларация по образец – Приложение № 61 от изборните 

книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма 

да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка 

за  подкрепа  на  независимия  кандидат  лица  за  други  цели,  освен 

предвидените в ИК – 7 броя.
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5.  Банков  документ  (вносна  бележка)  №  CS0001621510  от 

07.04.2014 г. от Българска народна банка за внесен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в 

БНБ.

6. Удостоверение изх. № 10-12-706 от 07.04.2014 г. от „Банка 

ДСК“  ЕАД  за  банкова  сметка,  която  ще  обслужва  само 

предизборната кампания.

7.  Името  на  длъжностното  лице,  което  ще  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет, свързани с предизборната кампания – Николай Димитров 

Грънчаров. 

Централната избирателна комисия констатира,  че са налице 

изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, 

буква  „б“  и  чл.  153  от  Изборния  кодекс  и  Решение  № 38-ЕП от 

01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„б“ във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Димитър Цонков Иванов

2. Христо Дженев Казанджиев

3. Иван Георгиев Сотиров

4. Николай Георгиев Марков

5. Диньо Тенев Бозаджиев

6. Красен Стефанов Станчев

7. Георги Малинов Бориков

за издигане на Александър Райков Алексиев като независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г.” 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова.
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Колеги, имате ли предложения, допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така представения ни проект за решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

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

няма. Извън залата е Цветозар Томов. 

Приема се Решение № 104-ЕП.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото заявление е с вх. № 5 от 

08.04.2014 г.  за  регистрация на  Инициативен комитет за  издигане 

кандидатурата като независим кандидат на Орлин Каменов Калев. 

Подписали  са  се  всички  членове  на  този  инициативен  комитет. 

Предлагам да гласуваме следния проект за решение:

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  Инициативен 

комитет  за  издигане  на  Орлин  Каменов  Калев  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на  25 май  2014г.,  в  състав:  Георги  Стоянов  Веселинов,  Вихрен 

Здравков  Марков  и  Десислава  Емилова  Юрукова.  Заявлението  е 

подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е 

под № 5 на 08.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за 

издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол № 1 от 8 април 2014 г.,  съдържащ решение за 

създаване  на  Инициативен  комитет,  решение  за  определяне  на 

представляващ инициативния комитет  Георги  Стоянов  Веселинов, 

който ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

във връзка с предизборната кампания, за издигане кандидатурата на 

Орлин  Каменов  Калев  за  кандидат  за  член  на  Европейския 

парламент от Република България 
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2. Нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  тримата 

членове на инициативния комитет.

3. Декларация по образец – Приложение № 60 от изборните 

книжа,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния  комитет,  че 

отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК – 3 броя.

4. Декларация по образец – Приложение № 61 от изборните 

книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма 

да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка 

за  подкрепа  на  независимия  кандидат  лица  за  други  цели,  освен 

предвидените в ИК – 3 броя.

5. Вносна бележка от 08.04.2014 г. от SOCIETE GENERALE 

EXPRESSBANK за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния 

кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6.  Банков  документ  и  договор  за  платежна  сметка  от 

SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK от 08.04.2014 г.,  която ще 

обслужва предизборната кампания. 

7.  Името  и  длъжността  на  лицето,  което  ще  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет, свързани с предизборната кампания. 

Централната избирателна комисия констатира,  че са налице 

изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, 

буква  „б“  и  чл.  153  от  Изборния  кодекс  и  Решение  № 38-ЕП от 

01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„б“ във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Георги Стоянов Веселинов

2. Вихрен Здравков Марков

3. Десислава Емилова Юрукова
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за издигане на Орлин Каменов Калев като независим кандидат 

за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.” 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова.

Колеги, мнения, предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата са: Цветозар Томов и Румен Цачев.

Приема се Решение № 105-ЕП.

Сега имаме две спешни неща. Колега Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

предложение  за  процедура  за  публикуване  на  информацията  на 

страниците  на  РИК с  вх.  № 08-04  от  2014  г.,  който  е  качен  във 

вътрешната мрежа. За това ви докладвах още вчера, но го отложихме 

за днес. Идеята на този текст, който виждате пред себе си, е да се 

унифицира  взаимодействието  между  районните  избирателни 

комисии  и  поделенията  на  „Информационно  обслужване”  по 

отношение на качването на решенията и подаването на информация 

от РИК, които да бъдат публикувани на съответните подстраници 

към нашата страница.  Подчертавам,  че  идеята  е  да се  унифицира 

реда, по който всичките ни РИК-ове в страната по един и същи ред 

да комуникират с поделенията на „Информационно обслужване”.

В  тази  връзка  нещата  тук  са  в  два  плана.  Първият  план  е 

съдържателният  план,  който  ви  е  качен  във  вътрешната  мрежа. 

Вторият  план  е  организационният  –  да  вземем  решение  как  да 

осъществим  връзката  след  приемането  или  при  евентуалното 
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приемане на това предложение с районните избирателни комисии. 

„Информационно  обслужване”  към  този  момент  имат  готовност 

веднага след нашето решение да предприемат съответните действия. 

Имат готовност за осъществяване на контакт от двете страни, между 

РИК-овете и поделенията на „Информационно обслужване”.

Предлагам да ви обръщам внимание на отделни места. Както 

подчертах, идеята е да отпушим процеса и да започнат РИК-овете да 

си качват решенията и действията на собствените страници. Пред 

вас  се  намира  предложената  процедура  за  актуализиране  на 

информацията на интернет страниците на РИК. За целта ще бъдат 

създадени отделни имейл пощенски кутии в домейна на ЦИК със 

съответните формати. Предложен е и проект на подписана заявка, 

необходима за публикуване информация да се изпраща по имейл на 

съответния  посочен  адрес.  Посочва  се,  че  ще  бъдат  обработвани 

само  заявките  за  актуализиране  на  информацията  на  интернет 

страниците  на  РИК,  получени  по  така  създадените  електронни 

кутии. Съответно е даден и образец на тази заявка,  която да бъде 

подавана. Заявките да се обслужват в работното време от 9 до 17,30 

ч. Идеята е само така уточнените кутии, за които РИК-овете ще си 

получат съответните контроли, кодове и електронни подписи, само и 

единствено от тези кутии да бъде подавана информацията с цел да се 

избегнат  каквито  и  да  било  усложнения  по  отношение  на 

достоверността на подаваната информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  заявки  за 

изказвания по първата част. Господин Чаушев, продължете нататък.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Във втората част е описана процедурата. 

Излиза,  че  информацията  се  запазва  на  твърд  диск.  Дадена  е  и 

процедурата  как  да  се  попълват  съответните  полета  с  подробно 

описани стъпки и действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам въпроси и 

по раздел втори. Минаваме към раздел трети.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Изисквания  към  документите,  които  се 

изпращат за публикуване. Уточнен е форматът. Всяко решение ще се 

предоставя в отделен файл. 

В тази връзка регистърът на жалбите според мен съответства, 

но  е  добре  да  видите  все  пак  дали  това  е  адекватната  форма  на 

регистъра на жалбите. Според мен е напълно съобразено, но е добре 

да се обърне внимание.

Следващият регистър е регистърът на застъпниците.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Виждам,  че  и  тук  няма 

допълнения и въпроси.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Следващият  раздел  е  „Ред  и  условия  за 

генериране  на  удостоверенията  на  застъпниците  и  заместващи 

застъпници от „Информационно обслужване” АД или актуализиране 

съдържанието  на  регистъра  на  застъпниците.  Описана  е 

процедурата. Преди да се вземе решение за регистрация, РИК подава 

данните за предварителната проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  някакви забележки 

по така предложената процедура? Не виждам.

Подлагам на гласуване, който е съгласен с така предложената 

процедура, моля да гласува.

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

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

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

няма. Извън залата е господин Томов.

Утвърдихме процедурата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Нужно  е  и  едно  писмо  до 

„Информационно обслужване”, че сме утвърдили тази процедура, за 

да им дадем ход на процеса и официално. Предлагам да се изпрати и 

писмо, че с протоколно решение сме приели процедурата.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  гласуваме 

текст на писмо, че с протоколно решение тази процедура и одобрена, 

за  да предприемат те своите действия.  Който е  съгласен,  моля да 

гласува.

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

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

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

няма. Извън залата е господин Томов.

Приключихме с тази точка.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Остава  да  решим  и  как  да  сведем  тази 

процедура до районните избирателни комисии. Към момента нямам 

идея.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  разговарях  с 

представителите на „Информационно обслужване”, които бяха тази 

сутрин  тук.  Те  очакват  само  нашето  писмо  за  утвърждаване  и 

веднага ще разпространят процедурите заедно с кодовете и с цялата 

друга необходима информация. Но все пак чакаха утвърждаването 

от Централната избирателна комисия. Така че това не е наша грижа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за това уточнение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да изпратим тази процедура и 

на областните управители за предаване на районните избирателни 

комисии.  Ще  кажем,  че  това  ще  стане  и  чрез  „Информационно 

обслужване”. За да можем, че сме абсолютно сигурни, че всичко е 

пристигнало. Винаги сме изпращали и на комисиите. И тъй като в 

момента  не  са  ни  изпратили  адресите  си,  затова  предлагам  чрез 

областните управители за предаване на председателите на районните 

избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който е съгласен с 

това процедурно предложение, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 16  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Иванова  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

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

Таня  Цанева),  против –  няма. Извън  залата са:  Цветозар  Томов, 

Йорданка Ганчева и Александър Андреев.

Ще организираме и това, колеги.

Сега  едно  съобщение  от  колегата  Баханов,  което  също  е 

спешно.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател, колеги, 

позволявам си извън дневния ред да ви запозная с разпореждане от 

заместник-председателя на Върховния административен съд, с което 

разпореждане от днешна дата се разпорежда да се изпрати незабавно 

на  Централната  избирателна  комисия  за  комплектуване  с 

административната  преписка,  става  въпрос  за  административната 

преписка, преди няколко заседания знаете, че имаше една молба от 

господин Димитър Павлов Христов, с която молеше за становище да 

не бъдат допуснати до изборния процес БСП (БКП) и искаше от нас 

да  вземем  становище  от  главния  прокурор  Цацаров  и  от 

Венецианската  комисия  по  казуса,  тъй  като  БСП  била  престъпна 

организация  и  не  трябвало  да  се  допуска  до  изборите.  А  знаете 

много добре, че имаше гласувано на 5 април подробно становище, 

смея  да  твърдя,  подробно  становище  по  изложените  в  молбата 

доводи и искане на господин Христов, но интересно защо господин 

Христов,  въпреки  че  казва,  че  бил  правист,  обжалва  това  наше 

становище с писмо до Върховния административен съд.

Колеги, предлагам с едно придружително писмо, завели сме 

цялата административна преписка, също така с протокола, с който 

сме взели нашето решение за изпращане на становището-отговор да 

отговорим. И мисля, че не трябва да изразяваме становище, а просто 

нашето становище да бъде в едно изречение, че считаме жалбата за 
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недопустима,  тъй като няма годен административен акт,  който да 

бъде  обжалван.  И  да  препратим  комплектуваната  преписка  на 

Върховния административен  съд.  Това  е  моето  предложение.  Ако 

имате друго предложение как да процедираме в случая, ще ви моля 

за становище.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  в  придружителното 

писмо да не пишем, че няма годен административен орган, нека не 

се свеждаме до нивото на административен орган. Да няма думата 

„административен”.  Да  пишем:  „Няма  налице  годен  акт,  който 

подлежи на обжалване”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

против  –  няма. Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар 

Томов и Маргарита Златарева.

Предложението се приема.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  реда  за  предоставянето  и 

разходването на средствата за медийни пакети.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  да  подходим 

всички  заедно  към  гледане  на  това  проекторешение,  което  е  за 

медийните  пакети.  Действително  е  в  много  суров  вариант, 

съобразено  е  с  всички партньори,  с  които обсъждаме,  единствено 

чакаме  и  предложенията  на  Министерството  на  финансите,  но  аз 

предлагам да започнем да го разглеждаме, а може междувременно да 

дойде по пощата и предложението и корекциите на Министерството 

на финансите.
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Само да кажа на колегата Нейкова, че беше много уместна 

вчерашната й забележка, но аз не я отразих.

Нека да започнем да го четем, колкото и да съм противник на 

четенето, но е много важно и е в много, много суров вариант. Не 

мога без помощта ви сама да поема отговорността за това решение. 

Ако някой се е запознал по-подробно, го моля да вземе думата и да 

започне да ми дава предложения. Нещата, върху които искам да спра 

вниманието ви, са още в основанията, тъй като независимо от 3-те 

члена, които указват точно разпоредбите за медийни пакети, все пак 

аз  не  случайно  съм  отбелязала  и  раздели,  защото  на  мен  ми  се 

струва,  че  всичко,  свързано  с  медийните  пакети,  трябва  да  бъде 

подчинено въобще на условията за предизборна агитация, в смисъл 

да няма обидно съдържание и т.н.

Започвам да чета и ви моля да вземате дейно участие. 

„1. Централната  избирателна  комисия  съгласувано  с 

министъра  на  финансите  определя  реда  за  предоставянето  и 

разходването на средствата за медийните пакети.

Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в 

регистъра  по чл.  171 от  ИК и отчитат  в  отчета  по чл.  172,  ал.  1 

средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на 

проявите на кандидатите им.”

Ако считате, че не му е тук мястото му, просто ми казвате.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  правното  основание  аз  си 

мисля, че целия член 178 може да намери място, не само ал. 3, 4 и 5, 

също така  чл.  194 и  където  започва  раздел  II  и  раздел  III,  преди 

раздел да отбележим, че това е глава 12. Всички раздели са от глава 

12. Идеята ми е, че тези раздели са от глава 12. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Аз предлагам във втория абзац след 

думите „инициативните комитети” да пишем „обявяват в публичния 

регистър на Сметната палата”. Защото иначе не става ясно.
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Без да се наговаряме, моето предложение 

едно към едно съвпада с предложението, вече изразено от госпожа 

Нейкова,  така  че  нямам  тук  различно  предложение,  имам  по-

нататък.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  „Настоящото  решение  регулира 

взаимоотношенията  между  доставчиците  на  медийни  услуги, 

медиите  и  Централната  избирателна  комисия във  връзка  с 

изразходването  на средствата  за  медийни пакети при излъчване и 

публикуване  на  платени  форми  на  отразяване  на  предизборната 

кампания.”

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Понятието  „доставчик  на  медийна 

услуга” се определя в чл. 4 на Закона за радио и телевизия. Тук в 

основанията можем да посочим § 1, т. 15 и 16 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Аз благодаря тук много на колегата 

Цачев, защото той ми допълни този параграф.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка - § 1, т. 15 и 16 само 

да добавим „Допълнителните разпоредби”.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: „Редът за предоставяне и разходване 

на  средства  за  медийни пакети  се  извършва  според  правилата  на 

вариант първи или вариант втори, които са неразделна част от това 

решение.

Централната  избирателна  комисия сключва  договорите  със 

съответния  доставчик  на  медийна  услуга  без  посредници  и  без 

допълнителни  изпълнители.  Централната  избирателна  комисия 

заплаща  по  реда  и  предложенията  на  това  решение  само 

програмното  време  като  не  финансира  създаването  на  медийните 

продукти.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  давам 10-минутна 

почивка.

(Почивка)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  11 

човека,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  със  заседанието. 

Отлагаме  точка  втора  от  дневния  ред  за  допълнителни  уточнения, 

преминаваме към точка три  от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: „На основание чл. 57, ал.1, т. 22, членове 

от 162 до 174 вкл., § 1, т.16, т. 18 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния  кодекс  /ИК/  и  § 1  от  Допълнителните  разпоредби  на 

Закона  за  политическите  партии,  Централната  избирателна 

комисия/ЦИК/

Р Е Ш И :

1. Предизборната  кампания  се  финансира  със  средства  на 

партиите,  коалициите  и инициативните комитети,  регистрираните 

от тях кандидати, както и със средства на физически лица.

1.1.  Държавата  предоставя  средства  за  медийни  пакети  на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  по  реда  и  при 

условията,  визирани  в  чл.178  и  следващите  от  Изборния  кодекс, 

които ред и условия ще бъдат обективирани в отделно решение на 

ЦИК. 

2. Партиите, регистрирали кандидати, могат да финансират 

предизборната си кампании със: 

- собствени средства на партията;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица.

3. Коалициите, регистрирали кандидати, могат да финансират 

предизборната си кампания със:

- собствени средства на партиите, които участват в тях;

-  средства на кандидатите;

- дарения от физически лица, направени на една от партиите в 

коалицията, която е определена да отговаря за приходите, разходите 
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и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната й 

кампания.

4. Инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да 

финансират предизборната си кампания със:

- средства на членовете на инициативния комитет;

- средства на кандидатите;

-  дарения  от  физически  лица,  направени  на  лицето  или 

лицата, които са определени да отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

5. Централната  избирателна  комисия  в  5-дневен  срок  от 

регистрацията на партиите и коалициите и инициативните комитети 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  предоставя  на  Сметната  палата  данните  за 

банковата  им  сметка,  предназначена  за  обслужването  на 

предизборната  им  кампания,  и  имената  и  длъжностите  на 

определените лица и/или информация за партиите, които отговарят 

за  приходите,  разходите  и счетоводната  им отчетност,  свързани с 

предизборната  кампания.  При  промяна  на  лицата  партията, 

коалицията  или  инициативният  комитет  представя  пред  Сметната 

палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от 

извършване на промяната.”

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  към 

докладчика  е  следният.  Тъй  като  той  в  т.  1  правилно  включи 

предоставянето на средства за медийни пакети, не би ли следвало и 

може би е добре да го включим и в т. 2, 3 и 4, т.е. че по отношение 

на  партиите,  които  не  получават  субсидии  по  Закона  за 

политическите  партии,  това  също  представляват  средства,  които 

финансират предизборната кампания, тъй като те се предоставят с 

оглед  медийните  им  пакети.  По  този  начин  да  добавим  след 

„дарения  от  физически  лица”  в  двата  случая  „или  чрез 

предоставянето на медийни пакети”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  колега,  ние 

трябва да  имаме предвид,  разбира се,  че  за  медийните пакети ще 
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имаме отделно решение, което също трябва да бъде инкорпорирано 

в текста.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Има  логика  предложението,  ако  гледаме 

формално,  но  ако  забелязваш,  в  т.  1  аз  съм изкарал  извън  скоби 

общото – финансиране, и в 1.1. и сме го визирали. Не знам дали е 

нужно да натоварваме и долу. Ясно е,  визирали сме този текст,  в 

отделно решене ще има строго определен ред. Защо иначе трябва да 

кажем и кои инициативни комитети и партии, т.е. трябва да кажем 

тези, които не са субсидирани. Това ме накара да не го включвам и 

надолу. Горе 1 и 1.1. са извън скоби, в смисъл те казват общо кои 

субекти  могат  да  финансират.  Мисля,  че  е  ясно,  защото  1.1.  е 

изключение, а вече в това решение ще бъде ясно определен реда, ще 

си  пише  инициативните  комитети  при  еди-какво  си,  партиите, 

коалициите.  Затова  ми  се  ще  в  това  решение  повече  да  не  го 

включваме.  Но ако държиш на решението си и се гласува,  ще го 

включа.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Моето основание беше дотолкова, 

доколкото  във  връзка  и  с  другия  проект,  който  до  преди  малко 

обсъждахме  и  отложихме,  доколкото  виждам  там  е  определен 

единствено и само редът, по който те ще бъдат предоставени, но не и 

от гледна точка на това как се финансира предизборната кампания. 

Затова предложението ми беше евентуално тук да го доразвием, за 

да може както партиите, така коалициите и инициативните комитети 

да имат ясна представа кой има правото на пакети и, второ, че те са 

част  от  финансирането  на  тези  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да,  но  не  знам  дали  в  началото  на 

обсъжданията  беше  в  залата.  Колегата  Нейкова  направи 

предложение и то беше възприето, преди да започнем да обсъждаме 

другата част, и чл. 178 от  Изборния кодекс ще бъде развит в това 

решение, т.е. там ще бъде ясно описано точно това. Затова съм казал 

в бъдещо решение. Тоест, възприе се от докладчика по предходната 

точка, че в неговото решение ще бъде допълнен чл. 178 изцяло.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  бях  в  залата,  но  доколкото 

разбрах, там ще се включи само в основанията, а не и в самия текст. 

Поне аз  останах с  такова впечатление.  Но ако там ще се  включи 

изрично уредбата на това кой има право, защото ние не можем да 

уредим  реда  и  условията  за  предоставяне  на  пакетите,  преди  да 

кажем кой въобще има право да ги получи. В тази връзка, ако там ще 

бъде уредено, тогава бих си оттеглил предложението. Възприемам 

съображенията на колегата Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  разбрах,  тя  възприе 

предложението на колегата Нейкова чл. 178 да влезе в това решение, 

а там е указан реда, кои имат право и кои не. Ако неправилно съм 

разбрал,  ще  трябва  тук  да  се  включи  наистина.  Но  мисля,  че 

уточнихме това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  на  мен  ми  се 

струва, че наистина като гледаме следващото решение, трябва много 

внимателно  да  видим  дали  там  е  включено,  но  нали  затова 

отложихме разглеждането на това решение за малко по-късно. И на 

мен  ми  се  струва,  че  текстът  е  много  ясен.  Вие  оттегляте 

предложението  си,  благодаря,  колега  Андреев.  Продължавайте, 

колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   И  аз  благодаря  на  колегата  Андреев. 

Съгласен  съм  принципно  с  логиката  на  предложението,  предстои 

само  да  доуточним  дали  ще  е  в  другото  решение.  Ще  го  имам 

предвид.

„6. Общият  размер  на  финансирането  на  предизборната 

кампания  на  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25.05.2014 г не може да надхвърля:

- 2 000 000 лв. за партия и коалиция за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.

- 100 000 лв. за инициативен комитет за изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България.”
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Тук може би трябва да махна думите „25.05.2014 г.”, мисля, 

че  така  възприехме,  но  нарочно  съм  го  оставил,  защото  все  пак 

говорим за суми. Ще оставя на вас да прецените.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тъй  като  горе  в  изречението 

казваме,  че  общият  размер  на  финансирането  е  за  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  на 

25.05.2014 г., аз бих оставил долу само сумите, за да може по този 

начин  да  не  повтаряме.  А  точно  във  връзка  с  това,  което  беше, 

съмнението, което прояви колегата Ивков, аз подкрепям начина, по 

който започва т. 6, т.е. горе да си остане и с датата, а в тиретата да 

отпаднат думите „за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България”.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, съгласен съм.

„7. В  общия  размер  на  средствата,  които  партиите, 

коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за 

предизборната кампания, се включват всички източници, посочени в 

точки 2, 3 и 4.

8. Финансирането  и  подпомагането  на  предизборната 

кампания от физическо лице се извършва чрез: 

А) Финансиране от физически лица чрез дарение: 

-  дарението  от  едно  физическо  лице  за  една  партия  или 

коалиция  не  може  да  надхвърля  повече  от  10  000  лв.  за  една 

календарна година.

-  дарението  от  едно  физическо  лице  за  един  инициативен 

комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не 

може да надхвърля повече от 10 000 лв.

Б) Подпомагане от физически лица чрез: 

- предоставяне за безвъзмездно ползване на партия, коалиция 

или инициативен комитет само на собствени движими и недвижими 

вещи.

- предоставяне на партия, коалиция или инициативен комитет 

безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
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9. Забранява  се  получаването  от  партии,  коалиции  или 

инициативни комитети във връзка с предизборната им кампания на:

А) анонимни дарения под каквато и да е форма 

По смисъла на  § 1, т.1  от Закона за политическите партии 

„анонимни  дарения“ са  даренията,  при  които  самоличността  или 

фирмата на  дарителя  са  запазени  в  тайна  по отношение на  трети 

лица;

Б) средства от юридически лица и от еднолични търговци;

В) средства от чуждестранни физически лица, с изключение 

на  лицата  -  граждани на  друга  държава  -  членка  на  Европейския 

съюз, които имат избирателни права по кодекса;

Г) средства от религиозни институции;

Д)  средства  от  чужди  правителства  или  от  чуждестранни 

държавни  предприятия,  чуждестранни  търговски  дружества  или 

чуждестранни организации с идеална цел.

9.1.  Субектите  по  букви  Б),  В),  Г)  и  Д)  нямат  право  да 

предоставят  във  връзка  с  предизборната  кампания  движими  и 

недвижими вещи за  безвъзмездно  ползване,  както и безвъзмездни 

услуги под каквато и да е форма.

9.2.  Забранява  се  безплатното  използване  на  публичен 

административен  ресурс  във  връзка  с  провеждането  на 

предизборната  кампания.  „Публичен  административен  ресурс“  по 

смисъла на  § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс са  бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и 

други  транспортни  средства,  оборудване  и  други  движими  и 

недвижими  вещи  -  държавна  или  общинска  собственост, 

предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и 

държавните и общинските предприятия.

10. В  случай,  че  общият  размер  на  дарението  от  едно 

физическо  лице  надхвърли  една  минимална  работна  заплата, 

дарителят  представя  декларация  по  образец  за  произхода  на 

дарените средства.
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11.  Когато  общият  размер  на  средствата,  предоставени  от 

кандидат  или  член  на  инициативен  комитет,  надхвърли  една 

минимална работна заплата, той представя декларация по образец за 

произхода на средствата.

12. При предоставяне за безвъзмездно ползване от физическо 

лице  на  негови  движими  или  недвижими  вещи  за  предизборната 

кампания,  се  представя  декларация  от  лицето  по  образец  за 

собствеността на тези вещи.”

От т. 10 до т. 12 са трите декларации, визирани в чл. 169, ал. 1 

до ал. 3.

„13. Финансирането  на  приходите  и  разходите,  свързани  с 

предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по 

банков път.

14.  Когато размерът на дарените или предоставени средства 

е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие 

между  размера  на  дарените  или  предоставени  за  предизборната 

кампания  средства  и  размера  на  доходите  на  лицето.  Проверката 

обхваща  периода  от  произвеждането  на  предходните  избори  от 

същия вид до деня на подаване на съответната декларация по т. 10 

или т. 11.

14.1. За  извършване  на  проверката  председателят  на 

Сметната палата изисква информация от Националната агенция за 

приходите и други компетентни органи и институции. Въпросните 

органи и институции са длъжни в едномесечен срок от получаване 

на  искането  да  предоставят  на  Сметната  палата  необходимата 

информация.

14.2. Длъжностните  лица,  извършващи  проверката,  имат 

право на пряк достъп до електронната база данни на тези органи и 

институции. Предоставянето на достъп не освобождава органите и 

институциите  от  задължението  да  изпратят  в  писмена  форма 

поисканата от Сметната палата информация.

14.3. Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез 

регистъра по т. 14.
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15. В Сметната палата се създава единен публичен регистър 

на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани 

за  участие  в   изборите,  който  се  поддържа  от  откриването  на 

предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

В регистъра се публикуват:

А)  обстоятелствата  по  чл.  17  от  Закона  за  политическите 

партии, а именно:

1. наименованието на политическата партия;

2. седалището и адресът на управление;

3. уставът на политическата партия;

4.  имената  на  членовете  на  ръководните  и  

контролните органи на политическата партия;

5.  имената  на  лицата,  които  съгласно  устава 

представляват политическата партия;

6. прекратяването на политическата партия;

7.  имената,  съответно наименованието и адресът на  

ликвидаторите;

8. настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 - 7.

Б)  наименованието  на  коалицията  и  наименованието  на 

инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

В)  наименованието  на  партията,  която  е  определена  от 

коалицията да отговаря за приходите,  разходите и счетоводната  й 

отчетност;

Г)  имената  на  лицето  или  лицата,  които  отговарят  за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност;

Д)  имената  на  дарителите,  видът,  целта,  размерът  или 

стойността на направените дарения;

Е) имената на кандидатите и на членовете на инициативните 

комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

Ж) имената  на  физическите  лица,  предоставили  за 

безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, 

срокът  на  ползването,  видът  и  описанието  на  предоставените  за 

ползване вещи и видът на услугите;
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З) декларациите  за  произхода  на  дарените  средства, 

декларациите  за  произхода  на  средствата  на  кандидатите  и  на 

членовете  на  инициативните  комитети  и  декларациите  на 

физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно 

ползване вещи;

И) наименованията  на  социологическите  агенции  и  на 

рекламните  агенции,  както  и  на  агенциите  за  осъществяване  на 

връзки  с  обществеността,  с  които  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети работят.

15.1  Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  се 

задължават в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания 

да  изпратят  на  Сметната  палата,  подлежащата  на  публикуване  и 

обявяване  информация  на  хартиен  и  електронен  носител  за 

включване в регистъра.”

Нека да помислим дали да не сложим след този 5-дневен срок 

датата в скоби.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  подкрепям  вносителя,  че  е 

хубаво след този 5-дневен срок да посочим съответната дата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, ще бъде допълнена към решението 

датата.

„15.2.  По  време  на  предизборната  кампания  партиите, 

коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата 

в  7-дневен  срок  новопостъпилата  информация  подлежаща  на 

публикуване  и  обявяване  в  единния  публичен  регистър  към 

Сметната палата на хартиен и електронен носител за включване в 

регистъра.

15.3. Сметната  палата  определя  условията  и  реда  за 

въвеждане  в  регистъра  на  информацията,  подлежаща  на 

публикуване както и условията и реда за отстраняване на неточности 

и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.

След произвеждане на изборите в регистъра се  публикуват 

отчетите по т. 15.
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16.  В  30-дневен  срок  след  изборния  ден  лицето,  което 

представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които 

представляват  коалицията,  представят  пред  Сметната  палата  на 

хартиен  и  електронен  носител  отчет  за  приходите,  разходите  и 

поетите  задължения  за  плащане  във  връзка  с  предизборната 

кампания,  придружен  с  извлечение  от  банковата  им  сметка.  Към 

отчета се прилагат декларациите по т. 10 и т. 12.”

Това кореспондира н чл. 169, ал. 1 и 3. Може би е добре и тук 

след 30-дневния срок да се допълни датата. Ще я добавя.

„16.1.  Отчетът  по  предходния  параграф  се  изготвя  и 

представя по образец, утвърден от Сметната палата.  Отчет, който 

не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и 

начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата 

определя  условията  и  реда  за  отстраняване  на  неточности  и 

непълноти.”

Този текст е добре да бъде болдван, защото това първо е в 

противоречие на общото правило, че винаги се счита за подадена, а 

има срок да се отстранят неточностите, а е важно и би трябвало да се 

обърне внимание на това. 

„17.  В  30-дневен  срок  след  изборния  ден  (24.06.2014  г.) 

доставчиците  на  медийни услуги,  социологическите  и  рекламните 

агенции,  както  и  агенциите  за  осъществяване  на  връзки  с 

обществеността  представят  в  Сметната  палата  на  хартиен  и 

електронен  носител  информация  за  предоставените  услуги  на 

партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се 

предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува 

на интернет страницата й.

Съгласно  §  1,  т.  16  от  Допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс "Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - 

едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна 

отговорност  за  избора  на  съдържанието  на  медийната  услуга  и 

определя  начина,  по  който  тя  е  организирана.  Редакционна 

отговорност  е  упражняването  на  ефективен  контрол  върху 

25

http://www.bulnao.government.bg/


съдържанието,  програмните  схеми  и  каталога  на  предоставяните 

услуги.

18. Средствата  на кандидата  или на  член на инициативния 

комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, 

коалицията  или  инициативния  комитет  по  т.  15.  Към  отчета  се 

прилагат декларациите по т. 11. 

19.  Сметната палата публикува на  интернет страницата си 

отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по т. 

15 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им. 

20.  Когато  декларираните  приходи  и  извършените  разходи 

във  връзка  с  предизборната  кампания  са  над  1000  лв.,  Сметната 

палата извършва одит за съответствие.

21. Образците за всички необходими декларации във връзка с 

финансирането  на  предизборната  кампания  се  утвърждават  от 

Сметната  палата  не  по-късно от 50 дни преди изборния ден и  се 

обявяват на интернет страницата й.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, извинявайте, че ще 

ви  върна  назад.  Много  голямо,  много  хубаво  решение,  само  два 

въпроса.  По т.  10,  11 и 12 да укажем, че образецът се изготвя от 

Сметната палата, за да не ги чакат от нас. А, написано е, добре.

Второто  нещо  е  по  т.  5,  чета:  „Представя  данните  за 

банковата  им  сметка,  предназначена  за  обслужване  на 

предизборната  й  кампания  и  имената  и  длъжностите  на 

определените  лица  и/или  информация  за  партиите”.  Нека  да 

пресъздадем, ако не възразявате, текста на чл. 163, ал. 1, защото не 

ми става ясно точно това ”или информация за партиите”. Излиза, че 

могат да не се представят имената и длъжностите на определените 

лица  с  това  „или”.  Да  конкретизираме  това,  за  да  стане  ясно,  че 

винаги се представят имената и длъжностите на определените лица.

Бих предложила текстът да стане така: „Представя данните за 

банковата  им  сметка,  предназначена  за  обслужване  на 

предизборната  й  кампания  и  имената  и  длъжностите  на 
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определените  лица,  които  отговарят  за  приходите,  разходите  и 

счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз мисля,  че е преразказано,  така че пак 

следва същото. Ако държите да е по-ясно, ще го преправя, но как.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  То е само редакционно, за 

да стане наистина ясно, защото могат да се объркат четящите и да 

помислят, че могат и да не предоставят тази информация.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  основанията  в  началото  сме 

записали  така:  „На  основание  от  Допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс на Република България”. Обикновено не го пишем, 

че  кодексът  е  на  Република  България.  Нека  да  махнем  това  „на 

Република  България”.  Второ,  към  т.  14  най-отзад  има  допусната 

грешка.  Точка 14 завършва  точно така:  „Сметната  палата  обявява 

резултатите от проверката чрез регистъра по т. 14”, правилното е „по 

т. 15”, регистърът е по т. 15. Вероятно това е техническа грешка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли  други 

корекции или допълнения? Точка 15 може да бъде и така: „Имената 

на  съответните  лица,  съответно  информация  за  партиите,  които 

отговарят…”  

Понеже  всички  се  обединихме  около  всички  направени 

предложения,  подлагам на  гласуване така  предложения проект на 

решение заедно с направените допълнения.

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение  заедно  с  направените  изменения  и  допълнения,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. 

Извън залата са: Камелия Нейкова, Росица Матева, Ерхан Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Мария 

Мусорлиева и Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 106-ЕП.
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Продължаваме с точка четвърта  от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  проектът  е 

качен във  вътрешната мрежа.  Аз ще започна да  го  чета  точка  по 

точка и ако има някакви промени, ще ги отразя.

Основанията за приемането на това решение са чл. 57, ал. 1, т. 

1,  т.  22,  23  и  24,  бих  добавил  и  чл.  58,  тъй  като  там  е  уредено 

обжалването на съответните решения на  Централната избирателна 

комисия във връзка с нарушения на предизборната кампания, чл. 175 

–  201  от  ИК,  § 1,  т. 15,  16  и  17  от  ДР  на  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

„І. Правила за провеждане на предизборната кампания

1.  Предизборната  кампания  в  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България  се  открива  на  24 

април 2014 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 

23 май 2014 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Гражданите,  партиите,  коалициите,  инициативните 

комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и 

на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни 

събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Предизборните  събрания  са  публични.  За  реда  при 

провеждането  им  отговарят  организаторите  и  органите  на 

Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират 

съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

При  произвеждане  на  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от 

Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

5. Кандидатите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  и  партиите,  коалициите  и  инициативните 
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комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до 

източниците на информация,  която им е необходима за целите на 

предизборната кампания.

6. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на 

интернет  страниците  си  информация  за  договорите,  сключени  с 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали 

кандидати,  и/или  с  друг  възложител  във  връзка  с  предизборната 

кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

7.  Информацията,  обявявана  от  доставчиците  на  медийни 

услуги, съдържа данни за:

7.1. партията, коалицията или инициативния комитет;

7.2. предмета на договора;

7. 3. срока на договора;

7.4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми 

или  печатните  медии  (вестници,  списания  и  други  периодични 

издания)  и  онлайн  новинарските  услуги  (електронни  издания  на 

вестници,  списания,  информационни  агенции  и  други  електронни 

издания), в които ще се разпространяват договорените форми;

7.5. общата стойност в лева без ДДС.

Информацията  се  публикува  на  интернет  страниците  на 

доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването 

на  съответния  договор и се  премахва не по-рано от обявяване  на 

резултатите от изборите.

 8. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските 

услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, 

коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които 

се обявяват на интернет страницата си до 14 април 2014 г. (не по-

късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на 

Сметната  палата  и  на  Централната  избирателна  комисия. 

Заплащането се извършва предварително.

9. При излъчване, публикуване и разпространение на платени 

форми на отразяване на предизборната  кампания доставчиците  на 

медийни  услуги  ги  отделят  чрез  визуални,  звукови  или 

29



пространствени  средства  и  указват  по  подходящ  начин,  че 

материалът е платен.

10. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други 

периодични  издания)  или  онлайн  новинарски  услуги  (електронни 

издания  на  вестници,  списания,  информационни  агенции  и  други 

електронни издания),  публикувал материал, накърняващ правата и 

доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, 

коалиция  или  инициативен  комитет,  е  длъжен  незабавно  след 

получаването  на  отговор  да  го  публикува.  Публикуването  на 

отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат 

шрифт и без коментар.

Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на 

който отговаря.

11. „Медийна услуга“ е създаването и разпространението на 

информация  и  съдържание,  предназначени  за  значителна  част  от 

аудиторията  и  с  ясно  въздействие  върху  нея,  независимо  от 

средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни 

услуги са:

а) печатните медии – вестници, списания и други периодични 

издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни 

мрежи, като:

аа) обществените  и  търговските  електронни  медии  – 

лицензираните  или  регистрираните  обществени  или  търговски 

доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на 

вестници,  списания,  информационни  агенции  и  други  електронни 

издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и 

други подобни, и личните блогове.

12.  „Доставчик  на  медийна  услуга“  е  физическо  лице  – 

едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна 

отговорност  за  избора  на  съдържанието  на  медийната  услуга  и 
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определя  начина,  по  който  тя  е  организирана.  Редакционна 

отговорност  е  упражняването  на  ефективен  контрол  върху 

съдържанието,  програмните  схеми  и  каталога  на  предоставяните 

услуги.

13. „Предизборна  агитация“  е  призив  за  подкрепа  или  за 

неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет 

при участие в избори. 

Наименованието  и  символите  на  партия  и  коалиция, 

поставени  върху  предмети,  в  които  не  се  съдържа  призив  за 

подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

14.  По  време  на  предизборната  кампания  кандидатите, 

партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и 

разпространяват  плакати,  обръщения  и  други  агитационни 

материали.

15.  На  всеки  агитационен  материал  задължително  се 

отбелязва от чие име се издава.

16. Всеки  агитационен  материал  съдържа  информация,  че 

купуването  и  продаването  на  гласове  е  престъпление,  като 

информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на 

агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- 

и  аудио-визуалните  материали  тази  информация  се  съдържа  като 

недвусмислено и разбираемо послание.

17. Агитационните материали се поставят на определени от 

кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на 

районната  избирателна  комисия.  В  правомощията  на  районните 

избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно 

поставени  агитационни  материали  по  време  на  предизборната 

кампания.

18. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, 

огради  и  витрини  само  след  разрешение  на  собственика  или 

управителя на имота.
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19. Извън времето за провеждане на предизборната кампания 

(от  датата  на  насрочване  на  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  –  21.03.2014  г.  до  началото  на 

предизборната кампания – 24.04.2014 г.) се забранява поставянето на 

предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените 

предизборни  агитационни  материали  се  подават  до  областния 

управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта  за  премахване  на  предизборните  агитационни 

материали се издава незабавно от областния управител, съответно от 

кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в 

чиято полза е материалът.

В  случай  че  лицето,  в  чиято  полза  е  предизборният 

агитационен  материал,  не  го  отстрани  в  тридневен  срок  от 

издаването  на  заповедта,  материалът  се  премахва  от  областния 

управител, кмета на съответната община, район или кметство, като 

при  необходимост  може  да  се  поиска  съдействие  от  органите  на 

Министерството на вътрешните работи.

20. Забранява се: 

20.1. унищожаването  и  заличаването  на  агитационни 

материали,  поставени  по  определения  в  Изборния  кодекс  ред,  до 

края на изборния ден;

20.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, 

свързани с предизборната кампания;

20.3.  използването  на  агитационни  материали,  които 

застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската 

и държавната собственост и безопасността на движението;

20.4. използването  на  агитационни  материали,  които 

накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

20.5. използването на държавния и общинския транспорт за 

предизборна агитация;

20.6. провеждането  на  предизборна  агитация  в  държавни  и 

общински  учреждения,  институции,  държавни  и  общински 
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предприятия  и  в  търговски  дружества  с  повече  от  50  на  сто 

държавно или общинско участие в капитала;

20.7. провеждането  на  предизборна  агитация  на  работните 

места  от  лица  на  изборна  длъжност  в  синдикалните  и 

работодателските организации;

20.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в 

изборния ден;

20.9.  поставянето  на  агитационни  материали  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и 

на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е 

изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

20.10.  в  търговска  реклама  да  се  отправят  политически 

внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция 

или инициативен комитет или кандидат.

21. По решение на районната избирателна комисия кметът на 

общината,  района  или  кметството  или  кметският  наместник 

премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение 

агитационни  материали.  При  необходимост  премахването  и 

изземването става със съдействие на органите на Министерството на 

вътрешните работи.

В  изборния  ден  премахването  и  изземването  на  такива 

материали може да става и по решение на секционните избирателни 

комисии.

22. Когато  през  изборния  ден  и  до  края  на  гласуването 

секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни 

материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-

малко  от  50  метра  от  входа  на  сградата,  в  която  е  изборното 

помещение, тя незабавно ги отстранява. 

При  необходимост  отстраняването  на  тези  агитационни 

материали  се  извършва  със  съдействието  на  кмета  или  кметския 

наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи 

по решение на секционните избирателни комисии.
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23. По  решение  на  Централната  избирателна  комисия  се 

премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение 

агитационни  материали,  когато  засягат  територията  на  повече  от 

един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен 

район.  Премахването  и  изземването  се  извършват  по  заповед  на 

областния  управител  и  при  необходимост  със  съдействието  на 

органите на Министерството на вътрешните работи.”

Тук моето питане и това, което бих предложил на комисията, 

е дали да не премахнем „изборен” и да остане само „район”. Но нека 

да помислим и тогава да решим, но това е нещо, което оставих, за да 

можем да го дискутираме в залата.

„24. В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите 

от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях 

агитационни материали по повод на вече приключилите избори.”

Ако искате, тук пак да поставим датата, това е 1 юни, понеже 

това  е  съществено  задължение  за  всички  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети.

„ІІ. Отразяване на предизборната кампания от обществените 

и търговските електронни медии

25.  Българската  национална  телевизия  и  Българското 

национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на 

кандидатите,  регистрирани  от  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност 

и  значимост  въз  основа  на  правила,  приети  от  Централната 

избирателна комисия.

26.  Генералният  директор  на  Българската  национална 

телевизия, съответно на Българското национално радио въз основа 

на правилата по т. 25 предлага на упълномощени представители на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали 

кандидати,  споразумение  за  формите,  темите  на  предизборната 

кампания, форматите и екипите.
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Споразумението  се  одобрява  от  Централната  избирателна 

комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.) и 

се изпраща незабавно на Сметната палата.”

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  знам,  в  т.  25  нямаме  такива 

правила. За прегледност, да не се търсят от хората, в т. 25 да пишем 

„въз  основа  на  правила,  които  предстоят  да  бъдат  приети  от 

Централната избирателна комисия. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Приемам  предложението  на 

колегата Ивков.

„27. Предизборната  кампания  се  отразява  в  програмите  на 

Българската национална телевизия и Българското национално радио 

под формата на клипове, диспути и други форми, в определено за 

тази цел време. 

28. Не  се  разрешава  използването  на  програмите  на 

Българската национална телевизия и Българското национално радио 

за  целите на  предизборната  кампания извън  определеното за  тази 

цел време. 

29. Редът  за  представяне  на  кандидатите,  регистрирани  от 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  в  различните 

форми  на  предизборната  кампания  се  определя  от  Централната 

избирателна комисия чрез жребий. 

Жребият  се  провежда  в  присъствие  на  упълномощени 

представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и 

на  представители  на  Българската  национална  телевизия  и 

Българското национално радио.

Централната избирателна комисия обявява определения ред 

не по-късно от 31 дни преди изборния ден (23.04.2014 г.).

30. Предизборната  кампания  в  програмите  на  Българската 

национална телевизия и Българското национално радио се открива и 

закрива  с  клипове  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети  с  продължителност  до  40  секунди,  които  се  излъчват 

безплатно.
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31. Времето  на  излъчване  на  клиповете  се  определя  по 

споразумение  между  генералния  директор  на  Българската 

национална телевизия, съответно на Българското национално радио, 

и  упълномощени  представители  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети.

32.  Българската  национална  телевизия  и  Българското 

национално  радио  предоставят  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и 

радиовреме  за  безплатни  диспути  по  предварително  съгласувани 

теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението 

по т. 26. Времето на участниците се разпределя поравно.

33. Предизборните  предавания  по  Българската  национална 

телевизия  и  Българското  национално радио и  техните регионални 

центрове  се  заплащат  от  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 

40 дни преди изборния ден (14.04.2014 г.). Заплащането се извършва 

преди излъчване на предаването.

Тарифата,  приета  от  Министерския  съвет,  се  изпраща 

незабавно  на  Сметната  палата  и  на  Централната  избирателна 

комисия. 

34. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и 

програмите  на  регионалните  радиоцентрове  се  използват  от 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали 

кандидати,  в  периода  на  предизборните  излъчвания  по  реда, 

предвиден  за  Българската  национална  телевизия  и  Българското 

национално радио.

35.  Българската  национална  телевизия  и  Българското 

национално  радио  предоставят  общо  не  по-малко  от  60  минути 

радио-  и  телевизионно  време  в  програмите,  съответно  в 

предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове,  за 

безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите 

и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
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36. Редът за участие в диспутите се определя от районните 

избирателни  комисии  чрез  жребий  не  по-късно  от  31  дни  преди 

изборния  ден  (23.04.2014  г.).  Формите,  темите  на  предизборната 

кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на 

регионалните  радио-  и  телевизионни  центрове  и  упълномощени 

представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, 

регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 26. 

37.  Във  времето  на  предизборната  кампания  може  да  се 

използват  и  платени  форми  с  цел  популяризация  на  партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и 

агитация към гласуване за техните кандидати.

38. Времетраенето на платените форми, времето и броят на 

тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния 

директор  на  Българската  национална  телевизия,  съответно  на 

Българското национално радио, и упълномощени представители на 

партиите, коалициите и инициативните комитети.

39.  Аудио-  и  аудио-визуалните  материали,  включени  в 

платените форми, се предоставят от упълномощени представители 

на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали 

кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална 

телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия 

и цени, определени от техните ръководства. 

Условията  и  цените  се  изпращат  незабавно  на  Сметната 

палата и на Централната избирателна комисия.

40.  Във  връзка  с  предизборната  кампания  електронните 

медии,  с  изключение  на  Българската  национална  телевизия  и 

Българското  национално  радио  и  техните  регионални  центрове, 

могат  да  използват  платени и  безплатни  форми на  отразяване  на 

предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните 

комитети,  регистрирали  кандидати  за  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България.  Времето, 

предоставено  от  медиите  за  платени  форми  на  отразяване  на 
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предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

41.  Търговските  електронни  медии  могат  да  предоставят 

време  за  платено  отразяване  на  предизборната  кампания  на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали 

кандидати, при едни и същи условия и цени.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на 

предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет 

страницата  на  съответната  медия  по ал.  1  не  по-късно  от  40  дни 

преди  изборния  ден  (23.04.2014  г.).  Заплащането  се  извършва 

предварително.

42. Условията, редът и тарифите на търговските електронни 

медии се изпращат на Сметната палата не по-късно от откриване на 

предизборната кампания (24.04.2014 г.).

43. Условията, редът и тарифите на търговските електронни 

медии  с  национален  обхват  се  предоставят  на  Централната 

избирателна  комисия не  по-късно  от  откриване  на  предизборната 

кампания (24.04.2014 г.).

44. Условията, редът и тарифите на търговските електронни 

медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните 

избирателни комисии, не по-късно от откриване на предизборната 

кампания (24.04.2014 г.).

45.  Когато  е  излъчено  предаване,  накърняващо  правата  и 

доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, 

коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при 

условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до 

съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в 

срок  до  24  часа  след  излъчване  на  предаването.  Отговорът  се 

излъчва без коментар.

46.  Забранява  се  в  търговска  реклама  да  се  отправят 

политически  внушения  в  полза  или  във  вреда  на  една  или  друга 

партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
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47. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната 

кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите 

и инициативните комитети  чрез лицата, които ги представляват, или 

чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 

часа след излъчване на съответното предаване.

48. Жалбата се подава до:

48.1  Централната  избирателна  комисия  за  доставчик  с 

лицензия  или  регистрация  с  национален  обхват,  както  и  когато 

нарушението е извършено в повече от един район или засяга повече 

от един район;

48.2. Районната  избирателна  комисия  по  седалището  на 

доставчика,  когато  доставчикът  има  лицензия  или  регистрация  с 

регионален или местен обхват.

Когато  жалбата  е  подадена  до  комисия,  която  не  е 

компетентна,  тя  незабавно  я  изпраща  на  компетентната  комисия, 

като уведомява жалбоподателя.

49. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в 

срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и 

постановява решение. 

При  нарушаване  на  реда  за  провеждане  на  предизборната 

кампания  от  доставчиците  на  медийни  услуги  компетентната 

избирателна  комисия  може  да  предприема  действия  срещу 

нарушителите и по своя инициатива.”

Този  последен  абзац  бихме  могли,  ако  приемете,  да  го 

отделим в отделна точка.

„50. Решението на районната избирателна комисия може да 

се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа 

от обявяването му. 

Централната  избирателна  комисия  разглежда  жалбата  и  се 

произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, 

което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

по реда на чл. 58 ИК.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Сидерова предлага и аз го 

възприемам и последният абзац, който е за обжалване на решенията 

на Централната избирателна комисия, също да го отделим в отделна 

точка. Тя ще бъде и по-ясна може би.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Още едно  дълго  и  тежко 

решение. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  по  т.  19,  първия  абзац  завършва 

„кмета на общината, района или кметството”. Мисля, че тук трябва 

да включим също кметския наместник и текстът да стане съответно: 

„кмета на общината, района, кметството или кметският наместник”. 

Става дума за сигналите за поставени на предизборни агитационни 

материали, които се счита, че не са поставени съобразно закона.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  текста  на  чл.  183,  ал.  3  е 

посочено, че агитационните материали се поставят на определените 

от  кмета  места.  Аз  затова  съм  изключил  кметския  наместник  за 

разлика от това премахването къде може да става, т.е. в случая там 

вече  имаме  възможността  и  на  самия  кметски  наместник  да  го 

направи. Затова тук съм оставил само до кмет на община, кмет на 

кметство или кмет на район.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е така, но кметският наместник също 

си  е  кмет,  но  по  друг  начин изпълняващ своите  функции и  не  е 

избран, а е назначен. Но това пак е в съответно населено място.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Другото,  което  е,  това  също  е 

текстът на чл. 185, че сигналът се предоставя на кмет на община, 

район или кметство. Следвал съм максимално да е близко до това, 

което  е  разписано  в  Изборния  кодекс  по  отношение  на 

правомощията и затова не съм го включил. Считам, че би следвало 

тук да бъде без кметския наместник.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Той не е орган и затова сигналът не 

се  адресира  до  него.  Кметският  наместник  не  е  орган,  той  е 
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разсредоточена  общинска  администрация.  Администрация,  а  не 

орган. Докато другите са органи, имат такива права.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз съм абсолютно съгласен с Вас, просто 

доколкото  разбрах  предложението  на  колегата  Цачев  е  за 

последното  изречение  на  т.  19  и  то  касае  точно  премахването  и 

кореспондира с чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс. Съгласен съм с 

Вашата логика и с всичко, което казахте. Ако обаче предложението 

му е за последното изречение на т. 19, според мен наистина трябва 

да има и кметския наместник, ако е съгласен докладчикът.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Последното  изречение  на  т.  19  гласи: 

„Сигналите  за  така  поставените  предизборни  агитационни 

материали се подават до областния управител, съответно кмета на 

общината,  района  или  кметството”.  По  този  начин  изключваме 

подаването  на  сигнал  за  населено  място,  където  имаме  кметски 

наместник. И ако някой прецени, че следва да подаде сигнал, трябва 

да  кажем  пред  кого  подава  този  сигнал.  Тук  не  говорим  как  се 

премахват  предизборните  агитационни  материали.  В  този  смисъл 

беше моето  предложение,  че  сигналите  се  подават  и  до кметския 

наместник.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз поддържам моя  текст,  защото 

предложението на колегата  Цачев не  съответства  на  това  до кого 

може  да  се  изпращат  сигналите.  Двете  неща  са  разграничени  в 

Изборния кодекс в два различни текста. В чл. 185, ал. 2 изрично е 

посочено сигналите до кого могат да бъдат изпращани. А действието 

по  премахване  и  изземване  въз  основа  на  решение  на  районната 

избирателна  комисия  е  нещо  съвсем  различно  и  там  имаме 

изпълнение  вече  на  едно  решение  на  районната  избирателна 

комисия. Там вече може да има и кметски наместник.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Това не е последното изречение на т. 19, 

той  визира  явно  предпоследното  изречение.  За  сигналите  аз  съм 

съгласен с докладчика.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Имам  предвид  последното  изречение  на 

първия абзац на т. 19.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  забележки  и 

предложения не виждам.

Тогава подлагам на гласуване предложението, направено от 

колегата  Цачев,  в  т.  19,  абзац  първи,  изречение  последно  да  се 

допълни след „кмета на общината, района и кметството” с „кметския 

наместник”, което не се поддържа от докладчика. Който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 8 (Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев), 

против  -  10  (Александър  Андреев,  Румяна  Сидерова,  Росица 

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

Солакова, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков и Таня Цанева). Извън 

залата е Цветозар Томов.

Предложението не се приема.

Сега подлагам на гласуване целия проект на решение с така 

отразените  корекции  по  време  на  неговото  обсъждане.  Който  е 

съгласен с целия проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. 

Извън залата е Цветозар Томов.

Приема се Решение № 107-ЕП.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Нещо, което исках да уточним, но 

не направихме, е дали да остане „изборен район” или само „район”. 

Правилното според мен е да бъде район.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да бъде само „район”.

Продължаваме с регистрациите.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  като  начало  да 

регистрираме партиите,  за  които са  се  върнали проверките от  ГД 

„ГРАО”. И макар че имам 4 партии, че докладвам само една партия 

и една коалиция.

Предлагам ви да гласуваме следния проект за решение:

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „БЪЛГАРИЯ  ЗА  АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (БАСТА), подписано от Мария 

Николова  Кунина  в  качеството  на  председател  и  представляващ 

партията,  заведено  под  №  3  на  7  април  2014  г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  27.03.2014  г.  от  СГС,  VI-12  състав,  по  ф.д. 

№ 818/2013 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията; 

4. преводно нареждане, издадено от Банка ДСК от 02.04.2014 

г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер 

на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение  с  изх.  №  04-02-655  от  27.03.2014  г.  на 

„Банка  ДСК”  ЕАД  –  Регионален  център  София-Запад,  Финансов 
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център  4,  за  актуална  банкова  сметка,  по  която  ще  се  обслужва 

предизборната кампания; 

6. удостоверение № 48-00-373 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  7398  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

8. Списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  кампания  –  Мария  Николова 

Кунина – секретар на УС, и Михаела Кирчова Алексиева – член на 

УС;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: ПП БАСТА.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-8 от 08.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“ (БАСТА) в ЦИК за участие в изборите за членове на 

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

установява  спазването  на  разпоредбата  на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  необходимите  2500  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия  „БЪЛГАРИЯ  ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“ (БАСТА).

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „БЪЛГАРИЯ  ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 
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АПАТИЯТА“  (БАСТА)  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „БЪЛГАРИЯ  ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“  (БАСТА)  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП БАСТА.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  въпроси, 

възражения? Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

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

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

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  Мария 

Мусорлиева и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 108-ЕП.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  гласуваме  проект  на 

решение за регистрация на Коалиция за България.

„Постъпило  е  заявление  от  коалиция  „КОАЛИЦИЯ  ЗА 

БЪЛГАРИЯ“,  подписано  представляващия  Сергей  Дмитриевич 

Станишев,  заведено  под  № 4  на  8  април  2014  г.  в  регистъра  на 

коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:
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- решение  от  07.04.2014  г.  за  образуване  и  определяне  на 

представляващ  коалиция  „КОАЛИЦИЯ  ЗА  БЪЛГАРИЯ“  Сергей 

Дмитриевич  Станишев;  подписано  от  представляващите  партия 

„Българска  социалистическа  партия“,  представлявана  от  Сергей 

Дмитриевич  Станишев,  партия  „Партия  Български 

социалдемократи“,  представлявана  от  Георги  Чавдаров  Анастасов, 

партия  „Движение  за  социален  хуманизъм“,  представлявана  от 

Александър Владимиров Радославов; партия „Европейска сигурност 

и  интеграция“,  представлявана  от  Тома  Янков  Томов,  партия 

„Комунистическа  партия  на  България“,  представлявана  от 

Александър  Димитров  Паунов,  партия  „Земеделски  съюз 

„Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, 

партия  „Нова  зора“,  представлявана  от  Минчо Мънчев  Минчев  и 

партия  „Политическо  движение  ЕВРОРОМА“,  представлявана  от 

Цветелин Цанов Кънчев;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Българска 

социалистическа партия“ от 31.03.2014 г.  от СГС, VІ-8 състав,  по 

ф.д. № 1969/1990 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия  „Партия 

Български социалдемократи“ от 28.03.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по 

ф.д. № 11104/2002 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Движение за 

социален хуманизъм“ от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. 

№ 5006/2003 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска 

сигурност и интеграция“ от 01.04.2014 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. 

№ 3595/2001 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„Комунистическа партия на България“ от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-8 

състав, по ф.д. № 902/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски 

съюз „Александър Стамболийски“  от  31.03.2014 г.  от  СГС,  VІ-12 

състав, по ф.д. № 7371/1993 г.;
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- удостоверение за актуално състояние на партия „Нова зора“ 

от 01.04.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„Политическо движение ЕВРОРОМА“ от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-7 

състав, по ф.д. № 135/2001г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите – 8 бр.;

- образци от печатите на партиите – 8 бр.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-383  от 

03.04.2014  г.  за  внесени  от  партия  „Българска  социалистическа 

партия“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-307  от 

01.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „Партия  Български 

социалдемократи“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-319  от 

01.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „Движение  за  социален 

хуманизъм“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-356  от 

03.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „Европейска  сигурност  и 

интеграция“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-327  от 

01.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „Комунистическа  партия  на 

България“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-297  от 

31.03.2014 г.  за  внесени от партия „Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-360  от 

02.04.2014 г. за внесени от партия „Нова зора“ финансови отчети за 

2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-286  от 

28.03.2014 г.  за  внесени  от  партия  „Политическо  движение 

ЕВРОРОМА“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
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- банково  удостоверение  с  изх.  №  472  от  31.03.2014 г.  от 

„Юробанк България“ АД за открита банкова сметка на „Българска 

социалистическа  партия“,  която  ще обслужва  само предизборната 

кампания на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“;

- платежно нареждане от 03.04.2014 г. от „Юробанк България“ 

АД  за  внесен  безлихвен  депозит  по  чл.  129  от  ИК  за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България;

- информация  за  лицата,  които  отговарят  за  приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА 

БЪЛГАРИЯ“  във  връзка  с  предизборната  кампания  –  Сергей 

Дмитриевич Станишев – председател, Емил Страхилов Костадинов – 

секретар на ИБ на НС на БСП, Цонка Стефанова Василева – главен 

счетоводител на НС на БСП;

- списък от 10 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията,  на  хартиен  носител  в  три  класьора  и  списък  в 

структуриран вид на технически носител.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията в бюлетината като КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № ЕП-04-14 от 09.04.2014 г. на ЦИК от ГД 

„ГРАО” в  МРР за  извършена  проверка  на  списък  на  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  „КОАЛИЦИЯ  ЗА 

БЪЛГАРИЯ”  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

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

установява  спазването  на  разпоредбата  на  чл.  140,  ал.  3,  т.  6  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  необходимите  2500  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  „КОАЛИЦИЯ  ЗА 

БЪЛГАРИЯ“.

Налице  са  изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г.  на  ЦИК за  регистрация  на 

партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  членове  на 

Европейския парламент от Република България,  за регистрация на 

коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
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Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  10  и 

чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  коалиция  „КОАЛИЦИЯ  ЗА  БЪЛГАРИЯ“  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: 

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, имате ли някакви забележки, възражения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  да  кажа,  че  не  съм  изписала 

фирмено или търговско отделение,  а  само номера на състава,  тъй 

като в Софийския градски съд във фирмено и търговско отделение в 

момента са събрани на едно и номера на съставите е с VI римско, 

тире и арабска цифра, от една страна. От друга страна, на някои от 

удостоверенията е търговско, а на други фирмено отделение и за да 

няма  двусмислие  в  текста,  затова  съм  оставила  само  номера  на 

състава, който подсказва в кое отделение на градския съд се намира.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

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

няма. Извън залата са:  Цветозар Томов,  Севинч Солакова,  Мария 

Мусорлиева и Ивайло Ивков. 

Прието е Решение № 109-ЕП.

Следваща регистрация има ли, колеги? Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Проект  на  решение  относно 

регистрация на политическа партия „Синьо единство” за участие в 
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изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „СИНЬO  ЕДИНСТВО“,  подписано  от  Христо  Христов 

Панчугов в  качеството  на  председател  и  представляващ партията, 

чрез пълномощника Иван Николаев Николов, заведено под № 2 на 

4 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 02.04.2014 г. по ф.д.181/2013г.  по описа на СГС – ТО, 

VI-10 състав; 

2. образец от подписа на представляващия партията; 

3. образец от печата на партията; 

4.  банков  документ  (платежно  нареждане),  издаден  от 

УниКредит Булбанк на 03.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  5896  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-248 от 27.03.2014 г. на Сметната 

палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.; 

7. актуална банкова сметка в УниКредит Булбанк, по която 

ще се обслужва предизборната кампания; 

8. списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията, свързани с предизборната кампания;

9. пълномощно,  съгласно  което  председателят  Христо 

Христов  Панчугов  упълномощава  Иван  Николаев  Николов  да  го 

представлява пред ЦИК във връзка с регистрацията на партията за 

50



участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: СИНЬО ЕДИНСТВО.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-6 от 07.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ в ЦИК 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на 

партията .

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „СИНЬО 

ЕДИНСТВО“  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „СИНЬО  ЕДИНСТВО“  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

СИНЬО ЕДИНСТВО.”

Искам само да уточня, че в заявлението са го написали без 

кавички, но изрично имаме указания, че трябва е както съдебната 

регистрация,  затова  навсякъде  съм  ги  поставила  в  кавички. 

Единствено  съм  уточнила,  че  за  отпечатване  е  само  СИНЬО 

ЕДИНСТВО.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, има ли някакви 

въпроси, допълнения, възражения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария  

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

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

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева, 

Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 110-ЕП.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Докладвам  проект  за  решение  за 

регистрация на политическа партия „Атака”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „АТАКА”,  подписано  от  Волен  Николов  Сидеров  в 

качеството на председател и представляващ партията, заведено под 

№ 5 на 8 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  24.03.2014  г.  от  СГС  –  ФО,  VI-5  състав,  по  ф.д. 

№ 7062/2005 г.;

2. декларация – образец  от  подписа  на  представляващия 

партията;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане от 04.04.2014 г., издадено от Юробанк 

България АД, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
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5. удостоверение № 48-00-304 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

6. удостоверения  изх.  №  532  от  03.04.2014  г.  на  Юробанк 

България АД, ФЦ-151 София окръг, за актуална банкова сметка, по 

която ще се обслужва предизборната кампания; 

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  5200  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

8. уведомление  за  лицето,  което  отговаря  за  приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията,  свързано  с 

предизборната кампания – Деница Стоилова Гаджева.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: ПП „АТАКА“.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-13 от 09.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на политическа партия „АТАКА” в ЦИК 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на 

политическа партия „АТАКА“.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия „АТАКА” за участие 

в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 
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Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „АТАКА”  за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП АТАКА.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси, мнения, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън  залата  са:  Румяна 

Сидерова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 111-ЕП.

Колеги, имаме ли готовност за още регистрации с постъпили 

от ГД „ГРАО” проверки? Нямаме.

Тогава  да  преминем към госпожа Цанева по отношение на 

РИК, защото е важно.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Проект на 

решение  относно  промяна  в  районна  избирателна  комисия  в  8-и 

район Добрички.

„Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ“ с вх. № ЕП-10-36 

от 08.04.2014 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на 

председателя на РИК в Осми район – Добрички, и назначаване на 

нов председател.
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Към  предложението  е  приложено  заявление  от  Даниела 

Добрева Димитрова за освобождаването й като председател на РИК 

в Осми район – Добрички, по лични причини. Предлага се от Живко 

Иванов Мартинов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – Добрич, 

на нейното място като председател да бъде преназначена Ивелина 

Ганчева  Илиева  -   досегашен  член  на  РИК.  На  мястото  на 

досегашния  член  на  РИК  в  Осми  район  –  Добрички,  Ивелина 

Ганчева Илиева да бъде назначена Антония Кръстева Панайотова от 

списъка на резервните членове.

Налице са декларации по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие 

от дипломи за завършено висше образование.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, 

т. 1  и  чл.  67,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Осми район – 

Добрички, Даниела Добрева Димитрова.

ПРЕНАЗНАЧАВА за  председател  на  РИК в  Осми район – 

Добрички, Ивелина Ганчева Илиева, досегашен член на РИК.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  РИК в  Осми  район  –  Добрички, 

Антония Кръстева Панайотова.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

Представени  са  и  декларациите  по  чл.  65  на  двама 

допълнителни резервни членове от квотата на ПП „Герб”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

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

55



Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън  залата  са:   Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова.

Приема се Решение № 112-ЕП.

Отново има готовност за регистрации. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проект  на  решение  относно 

регистрация на коалиция от партии АБВ – Алтернатива за българско 

възраждане.

„Постъпило е заявление от коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА 

ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от упълномощения от 

представляващия  коалицията  Георги  Седефчов  Първанов  –  Румен 

Йорданов Петков, заведено под № 5 на 8 април 2014 г. в регистъра 

на  коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение  от  02.04.2014  г.  за  образуване  и  определяне  на 

представляващ коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ  Георги  Седефчов  Първанов;  подписано  от 

представляващите  партия  „БЪЛГАРСКА  ПАРТИЯ  ЛИБЕРАЛИ“, 

представлявана  от  Михаил  Николаев  Шишков,  партия 

„ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ  „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, 

представлявана  от  Елена  Маргаритова  Нонева,  партия 

„ОБЕДИНЕНА  СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“,  представлявана  от 

Йордан  Тодоров  Гергов;  партия  „ОБЕДИНЕН  БЛОК  НА  ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ  ЛЕЙБЪРИСТИ“,  представлявана  от  Екатерина 

Иванова Атанасова;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-1 

състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;
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- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ПОЛИТИЧЕСКО  ДВИЖЕНИЕ  „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  от 

02.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ от 03.04.2014 г. от СГС, 

VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ от 

04.04.2014 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите – 4 бр.;

- образци от печатите на партиите – 4 бр.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-351  от 

03.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „БЪЛГАРСКА  ПАРТИЯ 

ЛИБЕРАЛИ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-389  от 

04.04.2014 г.  за внесени от партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-372  от 

02.04.2014 г.  за  внесени  от  партия  „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“  финансови  отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-343  от 

03.04.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ  ЛЕЙБЪРИСТИ“  финансови  отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

- банково удостоверение изх. № 226 от 02.04.2014 г. от „Банка 

ДСК“  за  открита  банкова  сметка  на  „БЪЛГАРСКА  ПАРТИЯ 

ЛИБЕРАЛИ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на 

коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ;

- платежно нареждане с изх. № CS0001617722 от 03.04.2014 г. 

от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в 
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изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България;

- информация  за  лицето,  което  отговаря  за  приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  коалиция  АБВ  – 

АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ  във  връзка  с 

предизборната  кампания  –  Емил  Аврамов  Кало  –  член  на 

Координационния съвет на коалицията;

- списък от 5201 избиратели,  подкрепящи регистрацията  на 

коалицията,  на  хартиен  носител  в  един  класьор  и  списък  в 

структуриран вид на технически носител.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията  в  бюлетината  като  АБВ  –  АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-16/09.04.2014 г. на ЦИК от ГД 

„ГРАО” в  МРР за  извършена  проверка  на  списък  на  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 

6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Налице  са  изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г.  на  ЦИК за  регистрация  на 

партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  членове  на 

Европейския парламент от Република България,  за регистрация на 

коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  10  и 

чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  коалиция  АБВ  –  АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
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Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е: АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси, коментари, възражения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  

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

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата са: Александър Андреев, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Ерхан Чаушев.

Приема се Решение № 113-ЕП.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Проекторешение относно регистрация на 

политическа партия Българска комунистическа партия за участието 

в изборите за членове на Европейския парламент.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „Българска  комунистическа  партия”,  подписано  от  Зонка 

Златкова  Спасова  в  качеството  на  председател  и  представляващ 

партията,  заведено  под  №  4  на  8 април 2014 г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  01.04.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-7  състав,  по  ф.д. 

№ 2809/1990 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3.  образец от печата на партията; 

4. удостоверение № 48-00-367 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;
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5. платежно  нареждане  от  04.04.2014  г.,  издадено  от 

Българска народна банка,  за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

6. удостоверения  от  04.04.2014 г.  на  Банка  ДСК,  Финансов 

център Калоян, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната кампания; 

7.  името  на  длъжностното  лице,  което  ще  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията, 

свързани с предизборната кампания. 

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  4050  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: БКП.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-17 от 09.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  политическа  партия  „Българска 

комунистическа партия” в ЦИК за участие в изборите за членове на 

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

установява  спазването  на  разпоредбата  на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  необходимите  2500  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  политическа  партия  „Българска 

комунистическа партия“.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „Българска 

комунистическа  партия”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „Българска  комунистическа 

партия” за участие в изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

БКП.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.

Колеги,  имате  ли  някакви  допълнения,  някакви  въпроси, 

възражения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Маргарита 

Златарева,  Мария Мусорлиева,  Георги Баханов,  Мария Бойкинова, 

Йорданка Ганчева и Ерхан Чаушев.

Приема се Решение № 114-ЕП.

Продължаваме с точка пета  от дневния ред:

РУМЕН ЦАЧЕВ: Проект на решение относно условията и 

реда  за  участие  на  застъпници  на  кандидатските  листи  на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, 

чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 15, 16 и 25, чл. 73, ал. 1, чл. 100, 

ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 117 - 123, чл. 181, ал. 1, чл. 182, чл.  

230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 

483 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:

1.  Кандидатските  листи  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети  могат  да  имат  застъпници,  които 

подпомагат  и  представляват  интересите  на  кандидатите  пред 

държавните  и  местните  органи,  обществените  организации  и 

избирателните  комисии.  Застъпник  може  да  бъде  лице,  което  е 

навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява 

наказание лишаване от свобода.

2.  Едно  лице  може  да  бъде  застъпник  само  на  една 

кандидатска  листа.  Една  кандидатска  листа  може  да  бъде 

представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в 

изборния  ден.  В  изборния  ден  застъпниците  не  са  обвързани  с 

конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа 

на  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет  не  може  да 

надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния 

район;

б)  за  СИК извън страната  -  броя  на  избирателните  секции 

извън страната.

Регистрация  на  застъпници  и  заместващи  застъпници  в 

страната.

4.  Застъпниците  се  регистрират  в  съответната  районна 

избирателна комисия до 24 май 2014 г. включително, чрез Заявление 

за  регистрация  на  застъпници  по  образец  (Приложение  №  40  от 

изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те 

партията,  коалицията  или  инициативния  комитет  лице/а  или  от 

изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението 

се  подписва  от  упълномощени  лица,  се  представя  и  заверено  от 

пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението 

задължително се представя списък по образец (Приложение № 40 от 

изборните  книжа)  на  хартиен  носител  в  два  екземпляра  и  на 

технически  носител  в  електронен  вид.  Списъкът  се  подписва  от 
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лицата  по  изречение  второ.  В  случаите,  когато  заявлението  и 

списъкът  се  подават  от  упълномощени  лица,  се  представя  и 

съответното пълномощно.”

Госпожа  Сидерова  предложи да  запишем,  че  „списъкът  се 

подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния 

комитет или изрично упълномощени от тях лица.  Бихме могли да 

запишем  вместо  „лицата  по  изречение  второ”  –  „от 

представляващите или от упълномощени от тях лица”, за да нямаме 

препратка към второто изречение, в което сме казали кой подписва 

списъка. Говорим не за заявлението, а приложения към него списък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Обединяваме  се  около 

това, колеги, нали? Да. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Списъкът  е  нещо,  което  съпътства 

заявлението за регистрация, но и той трябва да е подписан, тъй като 

в него са имената на застъпниците. 

„5. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от 

съответната  РИК  във  Входящия  регистър  за  регистрация  на 

застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия 

- Приложение № 44 от изборните книжа.

6.  Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети, 

регистрирали  кандидатска  листа,  могат  да  подават  допълнително 

второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници 

при  спазване  изискванията  на  т.  3  от  настоящото  решение. 

Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. Завежда се 

във  Входящия  регистър  на  заявленията  за  регистрация  на 

застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия 

- Приложение № 44 от изборните книжа.”

Входящият регистър е само за пояснение, колеги, тъй като го 

нямаме визуално пред  нас.  Входящият  регистър  за  застъпници се 

състои  от  три  страници.  Първата  страница  е  списъкът  на 

застъпниците,  които  първоначално  се  внасят  от  партиите  и 

коалициите.  На  втората  страница  са  дадени  тези  нови,  за  които 

говорим, всъщност това са допълнителни застъпници при условие, 
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че  застъпниците  не  могат  да  надвишават  броя  на  избирателните 

секции за съответния район. Третата страница, в която се вписват 

застъпниците, които заместват застъпници, които са се отказали, или 

имаме оттегляне от партията на вече регистрирани такива.

„7.  Районната  избирателна  комисия  приема  решение  за 

регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в 

един екземляр, по образец (Приложение № 48 от изборните книжа). 

Застъпниците  се  легитимират  с  издаденото  удостоверение  за 

периода  от  регистрирането  им  до  обявяването  на  резултатите  от 

изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

8. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да 

подаде  предложение  за  регистрация  на  заместващи  застъпници, 

които да заменят вече  регистрирани застъпници.  Общият брой на 

заместващите  застъпници  на  всяка  кандидатска  листа  на  партия, 

коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя 

на  избирателните  секции  в  съответния  район.  Регистрираният 

заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява 

правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, 

коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

9. Заместващите застъпниците се регистрират в съответната 

РИК до изборния ден по реда на т. 4, чрез предложение по образец 

(Приложение № 42 от изборните книжа).

10.  Предложението по т.  9,  както  и  второ или последващо 

предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда 

от РИК във Входящия регистър на предложенията за регистрация на 

застъпници  и  на  заместващи  застъпници  на  страница  трета  от 

регистъра - Приложение № 44 от изборните книжа.

11. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник и 

заличава регистрацията на заместения застъпник.

12. Районната избирателна комисия издава удостоверение на 

регистрирания  заместващ  застъпник  (Приложение  №  48  от 

изборните  книжа),  в  което  вписва  имената  на  заместения  и 

отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е анулирано.
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13. Районната избирателна комисия води публичен регистър 

на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет 

страницата си (Приложение № 46 от изборните книжа).”

И тъй като в решението, с което утвърдихме изборните книги 

е дадено това приложение и този регистър,  но там не е пояснено 

всяка една от колоните какво съдържа, а това следва да го направим 

преди друго решение, в което трябва да кажем какво се отбелязва в 

публичните регистри,  в това решение съм обяснил какво съдържа 

публичният регистър на застъпниците. 

„Регистърът съдържа следните записи:

Колона 1 – „№ по ред“. Изписва се поредния номер според 

последователността  на  подадените  заявления  за  регистрация  на 

застъпници;

Колона  2  –  „Кандидатска  листа  на  партия/коалиция/ 

инициативен  комитет“.  Изписват  се  наименованията  на  партиите, 

коалициите и инициативните комитети, като пред наименованието 

на партията/коалицията се изписва  абревиатурата „ПП“ за партия, а 

за  коалиция  –  „КП“.  За  инициативните  комитети  се  изписва 

абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат; 

Колона  3 – „Застъпници  на  кандидатската  листа  на 

съответната  партия/коалиция/инициативен  комитет“.  Колоната 

съдържа  редове,  в  които  последователно  се  изписват  имената  на 

застъпниците по реда на подредбата им в заявлението; 

Колона  4 – „№  на  удостоверение“.  Изписват  се  номера  и 

датата вписани в удостоверението на застъпника. 

Когато  регистрацията  на  застъпник  е  заличена,  това  се 

отбелязва в регистъра.”

Това са случаите,  когато имаме заличаване  на застъпник и 

заменянето му с друг, предложен на негово място застъпник. Как ще 

се  извърши  заличаването,  това  ще  реши  районната  избирателна 

комисия срещу съответното име.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Във връзка с удостоверението, което се 

предвижда  да  се  издава  в  т.  12,  аз  сега  погледнах,  понеже имам 
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спомен, че работих тези удостоверения, не сме предвидили кога да 

се замества застъпник в одобреното приложение, не сме предвидили 

да  се  записва  кой  е  замествания  застъпник.  В  този  смисъл  тук, 

където  се  предвижда  това  да  се  вписва,  в  изборната  книга  няма 

предвидена такава възможност.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз мисля, че няма пречка това да се впише 

на ръка, не противоречи на закона. 

„14.  Отказът  на  РИК  да  регистрира  застъпник  или  да  му 

издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 73, ал. 1 от 

Изборния кодекс.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници извън 

страната

15.  Регистрацията  на  застъпниците  извън  страната  се 

извършва от Централната избирателна комисия по реда на т. 4, чрез 

Заявление  за  регистрация  на  застъпници  и  на  заместващи 

застъпници  извън  страната  по  образец  (Приложение  №  41  от 

изборните книжа).

16.  Заявлението  за  регистрация  на  застъпници  и  на 

заместващи  застъпници  извън  страната  се  завежда  във  Входящия 

регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници 

извън страната на страница първа от Приложение № 45 от изборните 

книжа.”

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  принципно  съм  съгласен,  че 

препращаш, обаче в т. 14, доколкото има една бланкетна разпоредба 

към чл.  73,  ал.  1  от  Изборния кодекс,  точно в този случай ми се 

струва и предлагам да се изпише, защото това са важни срокове и 

касаят много важно право. Тоест, целта на тези наши решения е да 

не  чете  човек  закона.  Тук  предлагам  да  се  изпише  чл.  73  –  3-

дневният срок до ЦИК, 3-дневният срок до ВАС.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, приемате ли да се 

изпише процедурата, за да е ясна на четящите решението?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Нямам  нищо  против  да  го  допишем, 

въпреки  че  тази  препратка  именно  затова  съм  направил  с 
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наименованието на члена, за да не повтарям двете алинеи от чл. 73. 

Разбира се, нека да уточним тогава текстът като изменение, за да го 

добавя. Колега Ивков, нека да уточним конкретно предложението – 

в т. 14 освен препратката да кажем и какво включва. Ако искате, да 

изчета  предложението  като  текст  на  госпожа  Златарева  и  тогава 

вече, ако има друго предложение, ще го коментираме.

„Точка 14. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да 

му  издаде  удостоверение  може  да  се  оспори  в  3  дневен  срок  от 

обявяването  му  пред  ЦИК.  Решението  на  ЦИК  подложи  на 

обжалване пред ВАС.”

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз съм  съгласен  с  докладчика,  че  е  по-

добре да посочи текста на закона, защото или казваме точно както е, 

или по-добре е човекът да си го види в закона, за да не го подведем. 

Аз направих първото си предложение с оглед на това, че тук касае 

важни  права,  да  са  му  оказани  в  самото  решение,  но  ако  ще 

спестяваме, по-добре да си остане като текст от закона.

След  думите  „може  да  се  оспори”  бих  продължил:  „в  3-

дневен  срок  пред  Централната  избирателна  комисия,  която  се 

произнася в 3-дневен срок с решение, което подлежи на обжалване 

пред ВАС”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като съм докладчик на проекта 

за решение, аз считам, че най-краткият и най-ясният текст е така, 

както е записан в момента в т.  14.  Който се интересува,  може да 

провери какви са действията, които може да извърши и че всъщност 

това е по-лесният начин за реакция на едно заинтересовано лице, 

отколкото да посочваме в решението по един по-дълъг, описателен 

начин,  без  да  му  посочим  конкретната  разпоредба  на  Изборния 

кодекс.  В  този  смисъл  аз  поддържам  текста,  който  е  в 

проекторешението,  след  което  можем  да  гласуваме  различните 

други предложения.

Продължавам нататък:

„17.  Регистрацията  на  нови  застъпници  извън  страната  се 

извършва по реда на т. 6 и при спазване на изискванията на т. 4. 
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Заявлението се вписва на страница втора от Входящия регистър - 

Приложение № 45 от изборните книжа.

18. Централната избирателна комисия издава удостоверение 

на  регистрираните  застъпници  извън  страната  по  образец 

(Приложение № 49 от изборните книжа), с което те се легитимират 

от регистрирането им до обявяване на резултатите от изборите.

19. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да 

подаде  Предложение  за  регистрация  на  заместващи  застъпници  в 

избирателните секции извън страната.  Заместващите застъпници в 

избирателните секции извън страната се регистрират в Централната 

избирателна комисия. Процедурата се извършва по реда и условията 

на т. 8 до т. 10, чрез предложение по образец (Приложение № 43 от 

изборните книжа).

20. С решение Централната избирателна комисия регистрира 

заместващия  застъпник  и  заличава  регистрацията  на  заместения 

застъпник,  след  което  издава  удостоверение  на  регистрирания 

заместващ  застъпник  (Приложение  № 49  от  изборните  книжа),  в 

което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението 

на заместения застъпник е анулирано.

21.  Централната  избирателна  комисия  води  публичен 

регистър  на  застъпниците  по  кандидатски  листи,  в  който  вписва 

данните  по  т.  13  и  публикува  на  интернет  страницата  си 

(Приложение № 47 от изборните книжа). Когато регистрацията на 

застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

22.  Отказът  на  ЦИК  да  регистрира  застъпник  или  да  му 

издаде удостоверение може да се обжалва по реда и условията на чл. 

58 от Изборния кодекс.

Права и задължения на застъпниците

23. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна 

агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и 

чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна 

агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

24. Застъпникът има право:
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а)  да  подпомага  кандидатите  от  кандидатската  листа, 

регистрирана  от  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет  в 

съответния  район  и  да  представлява  техните  интереси  пред 

избирателните  комисии,  държавните  и  местните  органи  и 

обществените организации;

б)  да  присъства  на  заседанията  на  избирателните  комисии, 

като  изказаните  от  него  становища,  мнения  и  възражения  се 

записват  в  протокола.  На  заседанията  на  избирателните  комисии 

може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от 

всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в)  да присъства в изборното помещение при откриването и 

закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при 

отварянето  на  избирателните  кутии  и  при  установяване  на 

резултатите  от  гласуването,  за  което  му  се  осигурява  пряка 

видимост; 

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете 

на  СИК  протокол  с  резултатите  от  гласуването  в  избирателната 

секция,  съответно  от  РИК  с  резултатите  от  съответния  район, 

подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано 

от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният 

протокол  се  копира  в  избирателната  секция,  съответно  в  РИК. 

Имената  и  единният  граждански  номер  на  застъпника,  получил 

копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, 

получили копие от подписания протокол (Приложение № 94 или № 

95  от  изборните  книжа),  след  което  застъпникът  се  подписва. 

Списъкът  се  подписва  от  председателя  и  секретаря  на  СИК, 

съответно РИК;

д)  да  присъства  при  въвеждането  и  при  повторното 

въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на 

данните  от  протоколите  с  резултатите  от  гласуването  на 

секционните избирателни комисии.

25. В изборния ден застъпниците са длъжни:
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а)  да спазват  реда за  свободното и спокойно протичане на 

гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на 

секционната избирателна комисия.

26.  Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само 

отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. 

на ЦИК, Приложение № 1. Застъпниците, които носят отличителни 

знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, 

се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната 

избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната 

избирателна  комисия,  която  се  произнася  незабавно  с  решение, 

което не подлежи на обжалване.

27. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му 

позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Статут на застъпниците

28. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване 

на  резултатите  от  изборите  застъпниците  имат  качество  на 

длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б" от Наказателния 

кодекс.  

Когато  регистрацията  на  независим  кандидат  е  заличена, 

заличаването е в сила и за неговите застъпници.

29. На лицата в качеството им на застъпници не се издават 

удостоверения за гласуване на друго място.

30.  Лице,  което  с  анулирано  удостоверение  се  легитимира 

като застъпник, се наказва с глоба от 1000 лева.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Имаше само един въпрос, който беше повдигнат по т. 14, обсъди се, 

така че остава в същия вид.

Колеги, има ли някакви възражения, допълнения? 

Заповядайте, колега Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: На  мен ми прави впечатление,  че  в  това 

решение  има  въведена  една  нова  фигура  „заместващ  застъпник”. 

Кодексът  казва  „допълнително  регистриран  застъпник”.  Дали  е 

редно да ползваме такава дефиниция?

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз направих едно уточнение във връзка с 

регистъра на застъпниците, който съдържа три страници. Фигурите 

на застъпника можем най-общо да разграничим на две: първите са 

основно  регистрираните,  когато  партията  си  носи  списъка  за 

първоначална  регистрация  на  застъпници  при  условие  броя  на 

секциите в района. Регистрирани са 100 човека, а секциите са 150. 

Следващите, за които говорим, нови застъпници, това е понятие от 

кодекса,  но  всъщност  те  са  нови,  защото  не  са  регистрирани 

първоначално  до  броя  на  секциите  и  стават  150  като  покриват 

лимита,  който  имат  като  брой  застъпници.  Оттам  насетне  вече 

говорим  за  заместващи  застъпници.  Броят  на  заместващите 

застъпници кодексът казва, че могат да бъдат до една трета от броя 

на секциите. Втората, това са допълнително регистрираните до броя 

на секциите, ако тях имате предвид. В този смисъл са допълнителни, 

защото не са покрити всички секции с една първоначална бройка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал да разтълкуваме т. 27 – 

„Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява 

да  извърши сам необходимите действия  при гласуването”.  Искам, 

ако можете да ми обясните как да го разбираме. Застъпникът, когато 

сложи баджа, че е застъпник, за да го разберем, или като го смъкне и 

го сложи в джоба си може да бъде придружител? Тъй като той е 

застъпник на партията. Може да отиде като придружител на някого, 

това  имам  предвид,  когато  няма  бадж  и  никой  не  знае,  че  той 

фигурира в списъка на застъпниците. Според мен, когато фигурира в 

регистъра, той си е в длъжностното качество през целия ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Все пак този застъпник, 

когато се яви в секцията, вече е ясно на секционната избирателна 

комисия, че е застъпник.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Той може в друга секция да отиде.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Когато  напишем  решението  за 

проверка  на  избирателните  списъци,  ние трябва  да  напишем и за 

проверка  на  застъпниците,  и  на  удостоверенията  по  чл.  40  от 

Изборния  кодекс.  Тогава  там  ще  напишем,  че  трябва  да  бъде 

проверявано  дали  лицата,  които  фигурират  в  списъка  за 

допълнително вписване  на  придружителите,  са  регистрирани като 

застъпници в съответната районна избирателна комисия. И тъй като 

има публичен регистър, мисля, че това няма да е толкова трудно да 

се направи. Това е, което ми хрумна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, този разговор 

в момента беше изключително важен. Други въпроси? Няма.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  

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

Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка 

Ганчева и Росица Матева.

Приема се Решение № 115-ЕП.

И  сега  нещо  спешно,  което  господин  Чаушев  трябва  да 

съобщи и да го вземем като решение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля ви да ми отделите 5 минути за един 

важен срок, който е свързан и с организационни действия, свързани 

със съответна координация с  „Информационно обслужване”. Става 

въпрос за срока, в който трябва да публикуваме на нашата интернет 

страница номерата,  броевете на секциите,  броя на избирателите и 

т.н. Има малък проблем, който би следвало да бъде координиран и с 

„Информационно обслужване” за качването на нашия сайт съгласно 
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закона.  Затова  говоря.  Затова  ви  моля  за  5  минути,  в  които  да 

докладвам, преди да излезем в почивка.

Уважаеми  колеги,  става  въпрос  за  следното.  С  вх.  №  от 

днешна  дата  сме  получили  информация  от  ГД  „ГРАО”,  чета 

дословно: „Относно адреси на избирателните секции. В изпълнение 

на задълженията на Централната избирателна комисия в чл. 57, ал. 1, 

т.  20  от  Изборния кодекс приложено ви изпращам на технически 

носител  списък  с  адресите  на  избирателните  секции  съгласно 

текста.”

На 7-и ви бях докладвал също едно писмо от ГД „ГРАО”, че в 

изпълнение на същата разпоредба от Изборния кодекс ни изпращат 

на технически носител списък с номерата на избирателните секции и 

броя на избирателите по предварителните избирателни секции. Днес 

ни  изтича  срокът,  за  да  публикуваме  тази  информация  на  нашия 

сайт.

Да ви кажа къде е проблемът, за който искам спешно да се 

произнесем. В първата дискета от 7 април има секциите и броя на 

избирателите, но секциите нямат въпросния номер в окончателния 

му вариант  с  всички цифри.  А в  днешното  имаме  вече  адресите, 

секциите са същите, с една дума имаме две таблици, два масива от 

информация,  които  просто  трябва  да  бъдат  наложени един върху 

друг.  Проблемът е  какво правим сега.  Първо налагаме двата един 

върху друг и ги качваме при положение, че автентичните номера на 

секциите общо взето ги няма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мен  това  не  е  проблем, 

защото  е  само  номера  на  секцията  в  рамките  на  общината,  а 

единният  номер  ние  ще  определим  малко  по-късно.  Идеята  е  на 

територията на населеното място не да прочетат номера на изборния 

район, номера на общината и номера на административния район, а 

номера на своята секция, която е първа, десета или стотна. За това 

става  дума.  И това са номерата  на секциите,  които ние трябва да 

качим. Ако няма никаква пречка, ако са ни разгърнати в общия обем, 
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ние сега имаме решението за единната номерация, мисля, че не се 

налага това и никога не е правено в такава ранна фаза.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз споделям разсъжденията, но във всеки 

случай пак има проблем, защото в първия файл, в първата таблица 

не  присъстват  адресите  на  секциите,  които  са  пък  посочени  във 

втория файл. Така или иначе двата варианта, аз съм съгласен с това 

да останат така както са номерата по райони, общини и т.н., но във 

всеки случай срещу тази секция трябва да бъде изписан и номера, 

който е в другата таблица, в другата дискета.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  единия  файл  номера  е  само  по 

заповедта на кмета, а във втория файл е така, както ще бъде вписан в 

протокола,  това  ли  искаш да  кажеш?  Разбрах,  че  са  два  отделни 

файла и в първия няма адресите, защото го гледах. Има още една 

колона с адресите. Ами ще качим пълната информация, втория файл.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ви казвам, че от двата файла трябва да 

направим  един.  Едното  ми  предложение  е  да  се  свържем  с 

„Информационно обслужване” и да им кажем двата файла да бъдат в 

един файл.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първото  протоколно 

решение е да качим този списък. Второ протоколно решение е да 

възложим на  „Информационно обслужване” извършването на тези 

действия.

По  първото  протоколно  решение  който  е  „за”,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова),  против – няма. Извън 

залата  са:  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева, 

Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема.
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Благодаря. По второто протоколно решение който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова),  против – няма. Извън 

залата  са:  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева, 

Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема.

Колеги, 30 минути почивка.

(Почивка)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

необходимия кворум, продължаваме заседанието с регистрации.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаеми  колеги,  започвам  с 

проект  за  решение  на  ПП  „Партия  на  зелените”  за  участие  в 

изборите за членове на Европейския парламент.

Следва  да  отбележа,  че  предлагам  регистрацията  да  е  при 

условие  на  неприключила  процедура,  тъй  като  списъка,  който  е 

изпратен за проверка в ГД „ГРАО”, не се е върнал. Да регистрираме 

партията, за да спазим срока, след това, ако има нещо нередно, ще се 

възползваме от другите законови възможности.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ПАРТИЯ  НА  ЗЕЛЕНИТЕ“,  подписано  от  Валентин 

Симеонов  Симов  в  качеството  на  председател  и  представляващ 

партията,  заведено  под  №  14  на  9 април 2014 г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

75



1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 27.03.2014 г. по ф.д. № 114/2001 г. по описа на СГС – 

ФО, VI-8 състав; 

2. образец от подписа на представляващия партията; 

3. образец от печата на партията; 

4. банков  документ  (вносна  бележка)  №  CS0001622731  от 

08.04.2014 г.,  издаден от БНБ, за внесен безлихвен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-266 от 27.03.2014 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 

г.; 

6. удостоверение изх. № 112-068/01.04.2014 г. от Обединена 

Българска Банка АД, клон „Гарибалди“, за открита банкова сметка, 

по която ще се обслужва предизборната кампания; 

7. заповед № 2 от 27.03.2014 г. от председателя на партията 

Валентин  Симов,  с  която  определя  Христо  Николов  Дунчев  – 

изпълнителен  секретар,  и  Андриана  Стоянова  Сапунджиева  –  за 

счетоводна отчетност, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната  отчетност  на  партията,  свързани  с  предизборната 

кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3350 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.

Налице  са  изискванията  на  чл. 133  и  чл. 129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „ПАРТИЯ  НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тъй като не се е върнала преписката от 

ГД „ГРАО”, предлагам да изчезне абзаца „С вх. № на ГД „ГРАО” за 

извършена проверка…” Този абзац да отпадне, както и да се напише, 

че налице са условията, че регистрира при неприключила процедура. 

Това трябва задължително да се напише.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За да има смисъл, според мен трябва 

да се вмъкне едно изречение в проекта за решение, че списъкът и 

структурирания  технически  електронен  вид  е  изпратен  на  ГД 

„ГРАО” с приемо-предавателен протокол еди си кой и въз основа на 

горното регистрацията е при условията на неприключила процедура.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само да повдигна един въпрос във връзка с 

регистрацията.  Член  57,  ал.  1,  т.  10  казва,  че  регистрираме, 

обявяваме и издаваме удостоверение на партиите и коалициите. Не 

следва ли в решенията да вписваме и този диспозитив и да се издаде 

удостоверение на партията или то се подразбира?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  стана  ясно,  че 

това  е  по  подразбиране,  така  че  с  така  направеното  допълнение, 

който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  
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Сидерова, Таня Цанев), против – няма. Извън залата са: Александър 

Андреев,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева, 

Георги Баханов и Ерхан Чаушев.

Прието е Решение № 116-ЕП.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ПАРТИЯ  НА  ЗЕЛЕНИТЕ“,  подписано  от  Валентин 

Симеонов  Симов  в  качеството  на  председател  и  представляващ 

партията,  заведено  под  №  14  на  9 април 2014 г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 27.03.2014 г. по ф.д. № 114/2001 г. по описа на СГС – 

ФО, VI-8 състав; 

2. образец от подписа на представляващия партията; 

3. образец от печата на партията; 

4. банков  документ  (вносна  бележка)  №  CS0001622731  от 

08.04.2014 г.,  издаден от БНБ, за внесен безлихвен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-266 от 27.03.2014 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 

г.; 

6. удостоверение изх. № 112-068/01.04.2014 г. от Обединена 

Българска Банка АД, клон „Гарибалди“, за открита банкова сметка, 

по която ще се обслужва предизборната кампания; 

7. заповед № 2 от 27.03.2014 г. от председателя на партията 

Валентин  Симов,  с  която  определя  Христо  Николов  Дунчев  – 

изпълнителен  секретар,  и  Андриана  Стоянова  Сапунджиева  –  за 

счетоводна отчетност, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната  отчетност  на  партията,  свързани  с  предизборната 

кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3350 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 
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хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице  са  изискванията  на  чл. 133  и  чл. 129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „ПАРТИЯ  НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.”

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  на  вашето 

внимание проект за  решение за регистрация на политическа партия 

„Глас народен”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ГЛАС  НАРОДЕН”,  представлявана  от  Светослав  Емилов 

Витков в качеството му на председател и представляващ партията, 

чрез пълномощника Златко Кръстев Атанасов, заведено под № 9 на 9 
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април  2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  01.04.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-6  състав,  по  ф.д. 

№ 98/2013 г.;

2. декларация – образец  от  подписа  на  представляващия 

партията;

3. декларация – образец от печата на партията;

4. платежно  нареждане,  издадено  от  Първа  инвестиционна 

банка АД, от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-376 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.;

6. удостоверение  изх.  №  119-23  от  07.04.2014  г.  на  Първа 

инвестиционна банка АД, за актуална банкова сметка, по която ще 

се обслужва предизборната кампания;

7. списък на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК, които ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията, свързани с предизборната кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4195 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

9. пълномощно  № 3499  от  02.04.2014  г.,  с  което 

представляващият  партията  Светослав  Емилов  Витков 

упълномощава Златко Кръстев Атанасов да представлява партията 

пред ЦИК, като подава и получава всички документи за участието на 

ПП  „ГЛАС  НАРОДЕН“  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г., както и всички 

документи след изборите в срок до 1 октомври 2014 г., ведно с права 

да представлява пред БНБ.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН”.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН ” за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП ГЛАС НАРОДЕН.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Възражения, 

допълнения? Няма.

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 
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залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев, 

Цветозар Томов и Мария Бойкинова.

Приема се Решение № 117-ЕП.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  следващият  проект  на 

решение  е  за  регистрация  от  политическа  партия  Съюз  на 

комунистите в България.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, подписано от 

Павел  Стаменов  Иванов  в  качеството  на  председател  и 

представляващ  партията,  заведено  под  № 11  на  9 април 2014 г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 01.04.2014 г. по ф.д. № 13675/1995 г. по описа на СГС – 

ТО, VI-8 състав; 

2. образец от подписа на представляващия партията; 

3. образец от печата на партията; 

4. банков  документ  (вносна  бележка)  №  CS0001623742  от 

09.04.2014  г.,  издаден  от  БНБ,  за  внесен  безлихвен  депозит  по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-361 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.; 

6. актуална банкова сметка в УниКредит Булбанк, по която 

ще се обслужва предизборната кампания; 

7. името  на  лицето,  което  ще  отговаря  за  приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията,  свързани  с 

предизборната кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4076 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице  са  изискванията  на  чл. 133  и  чл. 129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „СЪЮЗ  НА 

КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове 

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

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „СЪЮЗ  НА 

КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове 

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

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли възражения или допълнения? Не виждам.

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 
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залата  са:  Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев, 

Цветозар Томов и Мария Бойкинова.

Приема се Решение № 118-ЕП.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект за решение е за 

регистрация на политическа партия „Зелена партия”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ЗЕЛЕНА  ПАРТИЯ“,  подписано  от  Марина  Сергеевна 

Драгомирецкая  в  качеството  на  председател  и  представляващ 

партията,  заведено  под  №  12  на  9 април 2014 г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 01.04.2014 г. по ф.д. № 575/1990 г. по описа на СГС – 

ТО, VI-13 състав; 

2. образец от подписа на представляващия партията и образец 

от печата на партията; 

3. банков  документ  (вносна  бележка)  №  CS0001622775  от 

08.04.2014 г.,  издаден от БНБ, за внесен безлихвен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

4. удостоверение № 48-00-368 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.; 

5. актуална банкова сметка в СИБАНК ЕАД, по която ще се 

обслужва предизборната кампания;

6. името  и  длъжността  на  лицето,  което  ще  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията, 

свързани с предизборната кампания;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4829 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условията  на  неприключила  процедура  по  чл.  135,  ал.  4  от 

ИК.Налице  са  изискванията  на  чл. 133  и  чл. 129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ 

за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „ЗЕЛЕНА  ПАРТИЯ“  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли предложения, допълнения? Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  имам  едно  предложение  и 

допълнение. Дали не е нужно да уеднаквим всички решения относно 

това  дали  да  описваме  в  решенията  имената  на  лицата,  които  са 

отговорни за приходите, разходите и счетоводната отчетност? Тъй 

като в някои от решенията колегите, включително и аз, сме вписали 

имената, а други не ги пишат.
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  поддържам  тази  теза,  че 

обстоятелствата, които подлежат на вписване независимо дали в съд 

или в ЦИК са определени от закона. И след като в закона пише кои 

обстоятелства се посочват, аз мисля, че ние не можем да си добавяме 

обстоятелства в едно решение за регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По-добре  е  да  не  ги 

пишем. Освен това лицата могат да се променят. Няма смисъл. Но 

тези, които досега сме вписали, да си останат така, а от сега нататък 

вече да не ги пишем.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма. Извън залата са: Александър Андреев, 

Росица Матева, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, 

Цветозар Томов. 

Приема се Решение № 119-ЕП.

Сега  ще  помоля  да  докладват  тези,  за  които  е  минала 

проверката  на  ГД  „ГРАО”.  И  тъй  като  първа  беше  госпожа 

Сидерова, заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  затова,  а  защото  е  по-първо  в 

регистъра.  Но тъй като днес представиха второ заявление,  поради 

тази  причина  малко  изостана.  Става  дума  за  регистрация  на 

коалиция от партии България без цензура,  ВМРО-БНД, Земеделски 

народен  съюз,  Движение  „Гергьовден”.  Номер  2  в  регистъра  на 

коалиция от партии.

„Постъпило е заявление от коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ 

БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ, 

ДВИЖЕНИЕ  ГЕРГЬОВДЕН“,  подписано  от  Николай  Бареков, 

Красимир  Каракачанов,  Румен  Йончев,  Драгомир  Стефанов,  като 

представляващи коалицията, заведено под № 2 на 7 април 2014 г. в 
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регистъра  на  коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ 

БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ, 

ДВИЖЕНИЕ  ГЕРГЬОВДЕН“  от  04.04.2014 г.,  подписано  от 

представляващите партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ – Николай 

Тихомиров  Бареков,  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ“  –  Красимир  Дончев  Каракачанов, 

партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ“  –  Румен  Маринов 

Йончев, и партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – Драгомир Желчев 

Стефанов;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, издадено на 28.03.2014 г. от СГС, VІ-

12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ“,  издадено  на 

26.03.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“,  издадено  на  02.04.2014  г.  от 

СГС, VІ-7 състав,  по ф.д. № 7509/1997 г.;

- удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, издадено на 24.03.2014 г. от СГС, VІ-

11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите – 4 бр.;

- образци от печатите на партиите – 4 бр.;

- удостоверение  от  Сметната  палата,  изх.  №  48-00-381  от 

04.04.2014  г.,  на  партия  „България  без  цензура“  за  липса  на 

задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата,  изх.  №  48-00-255  от 

27.03.2014  г.,  на  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ за внесен от партията финансов отчет за 2011, 2012 и 

2013 г.;
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- удостоверение  от  Сметната  палата,  изх.  №  48-00-332  от 

03.04.2014 г.,  на  партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ“  за 

внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение  от  Сметната  палата,  изх.  №  48-00-214  от 

01.04.2014  г.,  на  партия  „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за  внесени 

финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- платежно  нареждане  от  Банка  ДСК  от  04.04.2014  г.  за 

внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 242 от 04.04.2014 г. от „Банка 

ДСК“  за  новооткрита  банкова  сметка  на  името  на  партия 

„БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА“,  която  ще  обслужва  само 

предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, 

ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ,  ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН“;

- длъжностни  лица,  отговорни  за  приходите,  разходите  и 

счетоводната  отчетност  по  чл.  164,  ал.  2  от  ИК  –  Маргарита 

Кръстева Капчина и Христо Станков Цирков;

- списък от 9999 избиратели,  подкрепящи регистрацията  на 

коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на 

технически носител.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията  в  бюлетината  като  коалиция  „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ 

ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ, 

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.

На  9  април  2014  г.  е  постъпило  допълнително  заявление, 

подписано от Десислава  Атанасова Балабанова и Карлос Арналдо 

Контрера, към което е приложено пълномощно от представляващите 

коалицията в полза на подписалите заявлението, анекс към решение 

за създаване на коалицията от 8 април 2014 г. с взето решение за 

промяна  на  наименованието  на  коалицията  за  отпечатване  в 

бюлетината,  както  следва:  „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО, 

ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН“.
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От протокол с вх. № ЕП-04-03-9 от 08.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ 

ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ, 

ДВИЖЕНИЕ  ГЕРГЬОВДЕН“  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 

6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ 

ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ, 

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.

Налице  са  изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г.  на  ЦИК за  регистрация  на 

партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  членове  на 

Европейския парламент от Република България,  за регистрация на 

коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД ,ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във 

връзка  с  чл.  140  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  коалиция  „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА, 

ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ,  ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН“ за  участие в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е: БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колегата Ивков има въпрос.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Постъпило  е  първоначално  заявление, 

подписано от изброените лица, които в първоначалното решение за 

образуване  на  коалиция  са  представляващи  коалицията.  Това  са 

Каракачанов,  Йончев,  Бареков.  След  това  има  ново  заявление, 
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допълнително,  от  9  април,  подписано  от  Десислава  Балабанова  и 

Карлос Арналдо Контрера. Има ли пълномощно? А, има приложен 

анекс с подписите на всички. Добре, защото иначе щяхме да сме при 

условията на отказ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.

Колеги, други въпроси? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата са: Камелия Нейков, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Мария 

Бойкинова и Йорданка Ганчева.

Прието е Решение № 120-ЕП.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  проект  за  решение 

относно регистрация на политическа партия „Движение за права и 

свободи”  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И  СВОБОДИ”,  подписано  от 

Лютви Ахмед Местан в качеството на председател и представляващ 

партията,  чрез  упълномощения  представител  Мустафа  Сали 

Карадайъ,  заведено  под  №  7  на  8 април 2014 г.  в  регистъра  на 

партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

В  заявлението  е  посочено  длъжностното  лице,  което  ще 

отговаря  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  кампания,  а  именно Мустафа 

Сали Карадайъ.

Към заявлението са приложени: 
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1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  02.04.2014  г.  от  СГС  –  ФО,  VI-12  състав,  по  ф.д. 

№ 2574/1990 г.;

2. декларация – образец  от  подписа  на  представляващия 

партията;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане, издадено от Търговска банка DBank 

(Търговска банка Д АД) от 03.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит 

по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-380 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

6. удостоверение с  изх.  № РИД-001-514 от  03.04.2014 г.  на 

Търговска  банка Д АД,  Регионален финансов център – София,  за 

актуална банкова сметка,  по която ще се обслужва предизборната 

кампания; 

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  6020  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

8. пълномощно  № 79  от 08.04.2014 г.,  с  което 

представляващият  партията  Лютви  Ахмед  Местан  упълномощава 

Мустафа Сали Карадайъ да подписва и да подава заявления и други 

документи по Изборния кодекс във връзка с регистрацията на ПП 

„Движение за права и свободи“ (ДПС) в ЦИК за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като:ДПС – Движение за права и свободи.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-18 от 09.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ” в ЦИК за участие в изборите за членове на 
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Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се 

установява  спазването  на  разпоредбата  на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  необходимите  2500  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  политическа  партия  „Движение  за 

права и свободи“.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА 

ПРАВА  И  СВОБОДИ”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ”  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ДПС – Движение за права и свободи.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  въпроси, 

предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата са: Росица Матева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Мария 

Бойкинова и Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 121-ЕП.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  проект  за  решение  относно 

регистрация на политическа партия Българската левица за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА, подписано от Маргарита Милева 

Милева  в  качеството  на  председател  и  представляващ  партията, 

заведено под № 6 на 8 април 2014 г.  в  регистъра на  партиите за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  31.03.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-5  състав,  по  ф.д. 

№ 252/2009 г.;

2. образци  от  подписите  на  представляващите  партията 

Маргарита Милева Милева и Христофор Петков Дочев;

3. образец от печата на партията; 

4. платежно  нареждане  от  07.04.2014  г.,  издадено  от 

УниКредит Булбанк, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, 

т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-336 от 03.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

6. банкова референция изх. № 0250-42-000979 от 01.04.2014 г. 

на УниКредит Булбанк, за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания; 

7. списък  на  лицата,  които  ще  отговарят  за  приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  ПП „Българската  левица“, 

свързани  с  предизборната  кампания  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3501 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартия и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-19 от 09.04.2014 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО” в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА в 

ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на 

политическа партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  партия  БЪЛГАРСКАТА  ЛЕВИЦА  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  партия  БЪЛГАРСКАТА  ЛЕВИЦА за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Румяна  

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

Александър Андреев, Росица Матева, Цветозар Томов, Румен Цачев, 

Мария Бойкинова и Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 122-ЕП.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

проекторешение за регистрация на Националния фронт за спасение 

на  България  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”, 

подписано  от  Валери  Симеонов  Симеонов,  Данчо  Димитров 

Хаджиев  и  Валентин  Кирилов  Касабов  в  качеството  им  на 

председатели  и  представляващи  партията,  заведено  под  №  8  на 

8 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  28.03.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-2  състав,  по  ф.д. 

№ 358/2011 г.;

2. образци  от  подписите  на  представляващите  партията  – 

3 бр.;

3. образец от печата на партията; 

4. преводно  нареждане  (вносна  бележка)  от  03.04.2014  г., 

издадено от УниКредит Булбанк, клон Бургас, за внесен безлихвен 

депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка 

в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-294 от 31.03.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;
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6. удостоверение изх.  № 0831-64-004096 от 03.04.2014 г.  на 

УниКредит  Булбанк,  гр.  Бургас,  за  актуална  банкова  сметка,  по 

която ще се обслужва предизборната кампания;

7. удостоверение за името и длъжността на лицето, което ще 

отговаря  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията, свързани с предизборната кампания на партията – Иванка 

Андреева Чанева – счетоводител; 

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 6620 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартия и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като: ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ“ (ПП НФСБ).

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката,   предвид  на  което  регистрацията  на  партията  е  в 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия  „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП 

НФСБ).”

Колеги, тук има една специфика, каквато нямаше досега нито 

едно от проекторешенията. Беше предаден с протокол на ГД „ГРАО” 

техническият  носител,  който  беше  приет  от  партията,  а  именно 

флашка,  която  според  представляващия  партията  съдържаше 

структурирания електронен вид, представен на технически носител 

флашка. Днес с вх. № ЕП-04-03-12 от 09.04.2014 г. беше получено от 

ГД „ГРАО” писмо до председателката на  Централната избирателна 

комисия относно проверката на списъка на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията в ЦИК. Дословно ще ви го прочета, тъй 

като считам, че е важно: 

„Уважаема  госпожо  Алексиева,  полученият  с  приемо-

предавателен  протокол  от  09.04.2014  г.  списък  на  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия Национален фронт за спасение 

на  България,  в  структуриран  електронен  вид  не  съответства  на 

формата, определена с Решение № 15-ЕП от 26.03.2014 г. на ЦИК, 

което възпрепятства извършването на проверката. Моля списъкът на 

електронен носител да бъде коригиран в структуриран електронен 

вид съгласно решението на ЦИК.

Приложено, връщам ви списъка на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партия Национален фронт за спасение на България, 

на хартиен носител и флашка. С уважение: главен директор на ГД 

„ГРАО”.”

Госпожа Сидерова, тъй като беше една от колежките, които 

приемаха документите, се свърза по телефона с лицето за контакт, 

което е посочено в заявлението и което свързване по телефона беше 

отбелязано  в  регистъра.  Връчихме  писмото  на  представляващия 

партията.  След  това  имаше повторно обаждане,  което  също беше 

97



отразено  в  регистъра  и  им  казахме  за  проблема.  Те  дойдоха  и 

представиха две нови технически средства, а именно флашка и два 

броя дискове,  които с протокол бяха предадени на ГД „ГРАО” за 

повторна проверка. Така че очакваме утре да получим резултатите.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  А  иначе  имало  ли  е  извършена 

проверка?

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Първия път не е могло да се извърши. 

Просто ни указват списъка в електронен вид да бъде коригиран. Не е 

представен в структуриран вид съгласно наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли въпроси, забележки? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение, 

който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев,  

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

Александър Андреев,  Цветозар Томов,  Мария Мусорлиева,  Мария 

Бойкинова и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 123-ЕП.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  на  вашето 

внимание проект за решение за регистрация на политическа партия 

Християндемократическа партия на България.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  НА 

БЪЛГАРИЯ“,  подписано  от  Филип  Александров  Александров  в 

качеството на заместник-председател на партията, заведено под № 

13 на 9 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Към заявлението са приложени:
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1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 04.04.2014 г. по ф.д. № 657/2008 г. по описа на СГС – 

ТО, VI-5 състав; 

2.  декларация  –  образец  от  подписа  на  представляващия 

партията; 

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно  нареждане  (вносна  бележка)  № 

140408111РМОВ0001  от  08.04.2014  г.,  издадено  от  Алианц 

България, клон ФЦ Граф Игнатиев, за внесен безлихвен депозит по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-391 от 08.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.; 

6. банково  удостоверение  изх.  №  000087/08.04.2014  г.  от 

Алианц Банк България АД, ФЧ „Граф Игнатиев“, за открита банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

7. списък  с  имената  на  длъжностните  лица,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  кампания  на  ПП 

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ“  – 

Филип Александров Александров и Ирина Абаджиева-Репуц;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на 

хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: „Християндемократическа партия на България“.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.
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Налице  са  изискванията  на  чл. 133  и  чл. 129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  за  регистрация  на  политическа  партия 

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ“  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия 

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ“  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Християндемократическа партия на България.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли предложения, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица  

Матева,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова),  против –  няма. Извън 

залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Ивайло  Ивков, 

Мария Бойкинова и Таня Цанева.

Приема се Решение № 124-ЕП.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект за решение е за 

регистрация на коалиция Националистически партии на България.
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„Постъпило  е  заявление  от  коалиция 

„НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ  ПАРТИИ  НА  БЪЛГАРИЯ“  (НПБ), 

подписано  от  Симеон  Славейков  Костадинов  –  представляващ 

коалицията,  заведено под № 6 на 9 април 2014 г.  в  регистъра  на 

коалициите  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

1. Решение  за  създаване  на  коалиция  от  партии 

„„НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ (НПБ) от 

02.04.2014 г.,  подписано  от  представляващия  партия  „СВОБОДА“ 

Павел  Михайлов  Чернев,  и  представляващия  партия  „ЛИБЕРТАС 

БЪЛГАРИЯ“ Христо Иванов Атанасов.

2. Декларация  от  Симеон  Славейков  Костадинов,  че  е 

съгласен  и  приема  да  е  председател  и  да  представлява  коалиция 

„НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ (НПБ) и да 

полага  подписа  си  под  всички  книжа  и  документи  с  образец  от 

подписа му.

3. Удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„СВОБОДА“, издадено на 31.03.2014 г. от СГС –ТО, VІ-15 състав, 

по ф.д. № 360/2008 г.

4. Удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ“, издадено на 27.03.2014 г. от СГС – ФО, 

VІ-14 състав по ф.д. № 229/2009 г.

5. Образец  от  подписа  на  представляващия  партия 

„СВОБОДА“.

6. Образец от печата на партия „СВОБОДА“.

7. Удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-390  от 

04.04.2014  г.  на  партия  „СВОБОДА“  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.

8 Удостоверение  от  Сметната  палата  изх.  №  48-00-277  от 

01.04.2014  г.  на  партия  „ЛИБЕРТАС  БЪЛГАРИЯ“  за  внесен  от 

партията финансов отчет за 2013 г.
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9. Вносна бележка от БНБ № CS0001621614 от 07.04.2014 г. 

за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК.

10. банково удостоверение изх. № 27925 от 07.04.2014 г. от 

Райфайзен банк за новооткрита банкова сметка на името на партия 

„СВОБОДА“, която ще обслужва само предизборната кампания на 

коалиция „„НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ 

(НПБ).

11. Лице,  което  ще  отговаря  за  приходите,  разходите  и 

счетоводната  отчетност  на  коалиция  „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ 

ПАРТИИ  НА  БЪЛГАРИЯ“  (НПБ)  Еню  Пенев  Вълчев  - 

счетоводител,  което  ще  отговаря  за  приходите,  разходите  и 

счетоводната отчетност на коалицията.

12. Списък от 4101 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на 

технически носител.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията в бюлетината като коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ 

ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ).

Списъкът  по  т.  12  е  предаден  с  приемо-предавателен 

протокол  от  9 април  2014 г.  на  Главна  дирекция  „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за 

проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията 

се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 

4 от ИК.

Налице  са  изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г.  на  ЦИК за  регистрация  на 

партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  членове  на 

Европейския парламент от Република България,  за регистрация на 

коалиция  „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ  ПАРТИИ  НА  БЪЛГАРИЯ“ 

(НПБ).
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във 

връзка  с  чл.  140  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  коалиция  „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ 

ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ (НПБ) за участие в изборите за членове 

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

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е:  Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ 

(НПБ).”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега., 

въпроси, предложения за допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова),  против  –  няма. Извън  залата  са:  Александър 

Андреев,  Цветозар  Томов,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова, 

Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 125-ЕП.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви проект за решение 

за регистрация на политическа партия „Зелените”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия Зелените, подписано от Андрей Николаев Ковачев,  Деница 

Петрова Петрова и Петко Костадинов Ковачев в качеството им на 

председатели  и  представляващи  партията,  заведено  под  №  10  на 

9 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени: 
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1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  07.04.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-3  състав,  по  ф.д. 

№ 622/2008 г.;

2. декларации – образец  от  подписа  на  представляващите 

партията– 3 бр.;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно  нареждане,  издадено  от  ПроКредитБанк 

(България) ЕАД от 07.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3 477 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-394 от 07.04.2014 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 

г.;

7. удостоверение  от  07.04.2014  г.  на  ПроКредитБанк 

(България)  ЕАД,  за  актуална  банкова  сметка,  по  която  ще  се 

обслужва предизборната кампания; 

8. Списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: Политическа партия Зелените.

Списъкът по т. 5 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката. Предвид което регистрацията на партията е в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 
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членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия Зелените за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  Зелените  за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Политическа партия Зелените.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, няма въпроси.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),  против – няма. 

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил 

Христов Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, 

Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 126-ЕП.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Следващият  проект  за  решение  за 

регистрация  е  на  политическа  партия  „Партия  на  Българските 

комунисти”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“,  подписано 

от Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев в качеството им 

на  секретари  и  представляващи  партията,  заведено  под  №  16  на 

9 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 
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членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  02.04.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-7  състав,  по  ф.д. 

№ 4526/1999 г.;

2. декларации – образец  от  подписа  на  представляващите 

партията – 3 бр.;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане, издадено от БНБ от 09.04.2014 г. за 

внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3 420 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-375 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

7. удостоверение от 03.04.2014 г. на „Юробанк България“ АД, 

за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания; 

8. списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  кампания  –  посочен  в 

заявлението.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ

Списъкът по т. 5 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 
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проверката. Предвид което регистрацията на партията е в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия Зелените за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „ПАРТИЯ  НА 

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли въпроси, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),  против – няма. 

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил 

Христов Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, 

Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 127-ЕП.

РОСИЦА МАТЕВА:  Следващият проект за  решение, който 

ще  ви  докладвам,  е  за  регистрация  на  Българска  национално-

демократична партия.
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„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“, 

подписано  от  Петър  Станиславов  Манолов  в  качеството  му  на 

председател  и  представляващ  партията,  заведено  под  №  15  на 

9 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  02.04.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-2  състав,  по  ф.д. 

№ 11355/2004 г.;

2. декларации – образец  от  подписа  на  представляващите 

партията – 1 бр.;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане, издадено от Банка ДСК от 09.04.2014 

г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер 

на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  3520  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-374 от 02.04.2014 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 

г.;

7. удостоверение от 09.04.2014 г. на Банка ДСК, за актуална 

банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

8. списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ
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Списъкът по т. 5 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката. Предвид което регистрацията на партията е в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия Зелените за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

НАЦИОНАЛНО -ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Въпроси, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова),  против – няма. 

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил 
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Христов Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, 

Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 128-ЕП.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Докладвам  проект  за  решение  за 

регистрация  на  политическа  партия  „Национал-демократична 

партия”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  „НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧНА  ПАРТИЯ“,  подписано  от  Димитър  Кинов 

Стоянов в качеството му на председател и представляващ партията, 

заведено  под  № 17  на  9 април 2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  25.03.2014  г.  от  СГС  –  ФО,  VI-6  състав,  по  ф.д. 

№ 445/2012 г.;

2. декларация – образец  от  подписа  на  представляващите 

партията – 1 бр.;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане, издадено от Банка ДСК от 09.04.2014 

г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер 

на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3 350 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-228 от 28.03.2014 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2012 и 2013 г.;

7. удостоверение от 27.03.2014 г. на Банка ДСК, за актуална 

банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

8. Списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 
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партията,  свързани  с  предизборната  кампания  –  посочен  в 

заявлението.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: Национал-демократична партия

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката. Предвид което регистрацията на партията е в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия Зелените за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Национал-демократична партия.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Не 

виждам желаещи за допълнения или коментари.

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,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 
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Чаушев,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,   Таня 

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

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Мария 

Бойкинова, Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 129-ЕП.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Последният  проект  на  решение  за 

регистрация  е  на  политическа  партия  „Българска  демократична 

общност”.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  политическа 

партия  „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“,  подписано 

от  Господин  Тончев  Тонев  в  качеството  му  на  председател  и 

представляващ  партията,  заведено  под  № 18  на  9 април 2014 г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: 

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  26.03.2014  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-14  състав,  по  ф.д. 

№ 194/2009 г.;

2. декларация – образец  от  подписа  на  представляващите 

партията – 1 бр.;

3. декларация – образец от печата на партията; 

4. платежно нареждане, издадено от БНБ от 09.04.2014 г. за 

внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ;

5. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  2965  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител;

6. удостоверение № 48-00-237 от 01.04.2014 г. на Сметната 

палата  за  внесени от  партията  финансови отчети  за  2011,  2012  и 

2013 г.;

112



7. удостоверение от 08.04.2014 г. на „Юробанк България“ АД, 

за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания; 

8. списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията,  свързани  с  предизборната  кампания  –  посочен  в 

заявлението.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като: БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ 

Списъкът по т. 5 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 9 април 2014 г.  на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРР за проверка. Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултатът от 

проверката. Предвид което регистрацията на партията е в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са  изискванията  на чл. 133 и чл. 129,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г., за регистрация на политическа партия Зелените за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регистрира  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Имате 

ли предложения или допълнения? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън  залата  са:  Румяна 

Сидерова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Прието е Решение № 130-ЕП.

Колеги, приключихме регистрацията на партии и коалиции.

Преминаваме към точка шеста от дневния ред:

Проект на решение относно условията и реда за участие 

на представители на партии, коалиции и инициативни комитети 

в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

проектът  на  решението  е  във  вътрешната  мрежа.  Понеже  някои 

колеги  споделиха  в  почивката,  че  е  станало  интересно  със 

застъпниците,  затова  продължаваме  сега  с  представителите, 

принципно решение. Чета:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, 

чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 

1, т. 9, чл. 124 - 126, чл. 181, ал. 1, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл.  

236,  ал.  6,  чл.  272,  чл.  283,  чл.  294,  чл.  386  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети 

регистрирали  кандидати  в  изборите  за  членове  на  Европейския 
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парламент от Република България може да имат свои упълномощени 

представители. 

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция 

или инициативен комитет не може да надвишава:

а)  за  страната -  броя на избирателните секции в съответния 

район;

б)  за  СИК  извън  страната  -  броя  на  избирателните  секции 

извън страната.

3.  В избирателна секция в изборния ден може да присъства 

само един представител от всяка партия, коалиция и инициативен 

комитет. В  изборния  ден  представителите  не  са  обвързани  с 

конкретна избирателна секция.

4.  Представителят на партията,  коалицията и инициативният 

комитет  се  легитимира  с  пълномощно  от  представляващия 

съответната  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет  или  от 

упълномощено от него лице.

5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя 

списък на хартиен носител с имената,  единния граждански номер, 

номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени 

да  ги  представляват  в  изборния  ден.  Списъкът  се  номерира 

съобразно последователността на вписване на представителите. 

6. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 

изборния ден - 24 май 2014 г., на районните избирателни комисии в 

съответния  район  от  представляващия  партията  или 

представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени 

от  тях  лица.  Когато  списъкът  е  от  инициативен  комитет,  той  се 

подписва  от  представляващото  инициативния  комитет  лице.  В 

случаите,  когато  списъкът  се  подписва  и/или  подава  от 

упълномощени  лица,  се  представя  и  съответното  пълномощно. 
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Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, 

като номерацията е съобразно хартиения носител.

7. За избирателните секции извън страната списъкът се изготвя 

по  реда  на  т.  5  и  т.  6  и  се  предава  на  Централната  избирателна 

комисия.

8.  Списъкът  на  представителите  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети се  публикува на интернет страницата  на 

съответната  Районна  избирателна  комисия,  респективно  на 

Централната  избирателна  комисия,  при  спазване  изискванията  на 

Закона  за  защита  на  личните  данни.  Формата  и  съдържанието  на 

списъка  за  публикуване  са  дадени  в  Приложение  № 1  за  РИК и 

Приложение № 2 за ЦИК към решението.

9.  Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да 

изготвят  и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК за 

избирателните  секции  извън  страната  допълнителен  втори  или 

следващ списък на своите представители, при спазване изискванията 

на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.”

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  РИК  за  чужбина  няма,  т.е.  това 

означава, че тук трябва да остане само в СИК.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Нека  да  уточним  тогава.  Казвам,  че: 

„Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят 

и  предават  до  изборния  ден  в  районните  избирателни  комисии, 

респективно в Централната избирателна комисия за избирателните 

секции извън страната…” Ясно ли е така, както съм се изразил?

„10. До изборният ден всяка партия, коалиция и инициативен 

комитет  може  да  оттегли  пълномощното  на  свои  представители. 

Оттеглянето се извършва писмено от  представляващия съответната 

партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от 

него лице. В РИК, съответно в ЦИК за избирателните секции извън 

страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното 

е оттеглено.
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11.  Районната  избирателна  комисия,  съответно  Централната 

избирателна комисия, незабавно отбелязва промените по т. 9 и т. 10 

в публичния списък на представителите на партиите, коалициите и 

инициативните комитети.

Права и задължения

12. Представителите  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети имат право:

а)  да присъстват  в изборното помещение при откриването и 

закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при 

отварянето  на  избирателните  кутии  и  при  установяване  на 

резултатите  от  гласуването,  за  което  им  се  осигурява  пряка 

видимост;

б)  да  присъстват  при  въвеждането  и  при  повторното 

въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на 

данните  от  протоколите  с  резултатите  от  гласуването  на 

секционните избирателни комисии;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете 

на  СИК  протокол  с  резултатите  от  гласуването  в  избирателната 

секция,  съответно  от  РИК  с  резултатите  от  съответния  район, 

подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано 

от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният 

протокол  се  копира  в  избирателната  секция,  съответно  в  РИК. 

Имената и единният граждански номер на представителя,  получил 

копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, 

получили  копие  от  подписания  протокол  (Приложение  № 94  или 

№ 95 от изборните книжа), след което представителя се подписва. 

Списъкът  се  подписва  от  председателя  и  секретаря  на  СИК, 

съответно РИК;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На 

заседанията на избирателните комисии може да присъства само по 
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един  представител  от  всяка  партия,  коалиция  или  инициативен 

комитет;

д) да присъстват при тегленето на жребия по чл. 386, ал. 4 от 

Изборния кодекс при определянето на избраните кандидати от всяка 

кандидатска листа на партия или коалиция;

е)  да  подават  жалби  и  сигнали  за  нарушения  на  изборния 

процес.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: В буква „в”, където описваме, че имат 

право да  получат копие от  протокола,  последното изречение  не  е 

нужно тук да съществува, тук са правата на лицата.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Да махнем изречението ли? Съгласен съм, 

въпреки  че  тази  точка  урежда  процедурата,  когато  се  получава 

срещу  подпис  копие  от  протокола  на  съответната  секционна  или 

районна избирателна комисия и тази процедура завършва с подписа 

на председателя и секретаря на комисията. Те би следвало да си го 

знаят, разбира се. Продължавам нататък.

„13. В изборния ден представителите на партиите, коалициите 

и инициативните комитети са длъжни:

а)  да  спазват  реда  за  свободното  и  спокойно  протичане  на 

гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на 

секционната избирателна комисия.

14.  Представителите  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само 

отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. 

на  ЦИК,  Приложение  №  2.  Представителите  на  партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  които  носят  отличителни 

знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, 

се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната 

избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната 

избирателна  комисия,  която  се  произнася  незабавно  с  решение, 

което не подлежи на обжалване.”
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже когато докладвах за наблюдателите 

се  възприе,  тъй  като  извън  страната  няма  районни  избирателни 

комисии, а общият текст на чл. 57 в правомощията на ЦИК е да се 

произнася  по  всички  жалби  срещу  решения  на  секционни 

избирателни  комисии,  тук  предлагам  да  допълним,  че  когато 

решението  е  на  секционна  избирателна  комисия  извън  страната, 

решението  се  обжалва  пред  ЦИК,  за  да  въведем  яснота.  Има 

празнина  в  закона  в  това  отношение.  Но  когато  става  въпрос  за 

секционна  избирателна  комисия  извън  страната  и  ги  отстранят, 

могат  да  жалят  пред  ЦИК,  това  го  решихме  в  Решението  за 

условията  и  реда  за  участие  на  наблюдатели.  Тук  според  мен  е 

идентично. Там, където пише: „Решението може да се оспорва пред 

районната  избирателна  комисия,  която  се  произнася  незабавно  с 

решение,  което  не  подлежи  на  обжалване”  да  напишем,  че 

„Решенията на секционните избирателни комисии извън страната се 

обжалват пред Централната избирателна комисия”. Защото те нямат 

РИК, пред която да се жалят.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тогава да формулираме текста от последните 

две изречения, тъй като в предпоследното трябва да поясним: след 

„решението” вмъкваме „на СИК в страната” може да се оспорва пред 

районната  избирателна  комисия,  която  се  произнася  незабавно  с 

решение, което не подлежи на обжалване. И новото: „Решението на 

СИК  извън  страната  се  оспорва  пред  ЦИК,  която  се  произнася 

незабавно с решение, което не подлежи на обжалване”.

Имате  ли  други  предложения  по  тази  корекция,  за  да  не  я 

гласуваме после отделно? Няма.

„15.  Представителите  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети не  могат  да  бъдат  придружители  на 

избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

което не му позволява да извърши сам необходимите действия при 

гласуването.
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16.  На лицата  в качеството им на представители на партии, 

коалиции и инициативни комитети, не се издават удостоверения за 

гласуване на друго място.”

Тъй  като  към  това  решение  има  приложения,  преди 

гласуването му предлагам да погледнем и проекта с приложенията. 

Този проект на списъци за публикуване е направен така, както имат 

задължения  РИК-овете  да  съставят  публични регистри,  само че  в 

конкретния  случай  Изборният  кодекс  казва,  че  трябва  да  бъдат 

публикувани публични списъци на представителите.  Изготвил съм 

го  във вида и със  съответните  пояснения под таблиците какво се 

попълва в колонките. Приложенията са две.

Първото  приложение  е  този  публичен  списък  на  районната 

избирателна комисия и Приложение № 2 е  публичният списък на 

Централната  избирателна  комисия за  представителите  на  партии, 

коалиции и инициативните комитети. Посочил съм под всяка една от 

табличките и за двете приложения какво се съдържа във всяка една 

от колонките. Ако няма забележки по него, могат да вървят заедно за 

приемане проекта на решението.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

РАЙОН № ............ - .............................
СПИСЪК

(за публикуване)
на представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети  в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България

(по чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс)

№ 
по 
ред

Партия/коа-
лиция/ини-
циативен 
комитет

Представители на съответната 
партия/коалиция/инициативен комитет

№ и дата 
на пълно-
мощното

1. …………..…………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..…………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………….
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(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………..

Списъкът  на  представителите  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети е публичен и съдържа следните колони:

Колона  1  –  „№  по  ред“.  Изписването  на  номерата  следва 

последователността на предаване на списъците;

Колона 2 – „Партия/коалиция/инициативен  комитет“. 

Изписват  се  наименованията  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети, като  пред  наименованието  на 

партията/коалицията се изписва  абревиатурата за партия „ПП“, а за 

коалиция  –  с  „КП“.  За  инициативните  комитети  се  изписва 

абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат; 

Колона 3 – „Представители  на  съответната 

партия/коалиция/инициативен комитет“. Колоната съдържа редове, в 

които последователно се изписват  имената на представителите по 

реда на подредбата им; 

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Изписват се номера 

и датата вписани в пълномощното. 

Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване 

на Закона за защита на личните данни. 

Приложение № 2

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

СПИСЪК
(за публикуване)

на представители на партии, коалиции и инициативни комитети за 
избирателните секции извън страната в изборите

за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

№ 
по 
ред

Партия/коа
лиция/иниц
иативен 
комитет

Представители на съответната 
партия/коалиция/инициативен комитет

№ и дата на 
пълномощ-

ното

1. …………..………………………………
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(собствено, бащино, фамилно име)
2. …………..………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)
3. …………..………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………………

Списъкът  на  представителите  на  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети  в  избирателните  секции  извън  страната  е 

публичен и съдържа следните колони:

Колона 1 – „№ по ред“. Изписва се последователно поредния 

номер според последователността на предаване на списъците;

Колона 2 – „Партия/коалиция/инициативен  комитет“. 

Изписват  се  наименованията  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети, като  пред  наименованието  на 

партията/коалицията се изписва  абревиатурата „ПП“ за партия, а за 

коалиция  –  „КП“.  За  инициативните  комитети  се  изписва 

абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат; 

Колона 3 – „Представители  на  съответната  партия/коалиция/ 

инициативен  комитет“.  Колоната  съдържа  редове,  в  които 

последователно се изписват имената на представителите по реда на 

подредбата им; 

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Изписват се номера 

и датата вписани в пълномощното. 

Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване 

на Закона за защита на личните данни.” 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли  към 

приложенията  някакви  забележки,  допълнения?  Не  виждам.  По 

отношение  на  решението  с  така  направените  две  корекции, 

предложени  от  госпожа  Сидерова  и  господин  Ивков  също  не 

виждам.

Подлагам  на  гласуване  този  проект  на  решение  с  така 

направените  корекции  заедно  с  приложенията  към  него.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против – няма. Извън залата са: Росица Матева, Цветозар Томов, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева и Ерхан Чаушев. 

Прието е Решение № 131-ЕП.

Колеги, сега преминаваме към решението, чийто краен срок е 

днес и заради което трябваше да приемем тези две решения:

Проект  на  решение  относно  подлежащите  на  вписване 

обстоятелства  и  реда  за  водене  и  поддържане  на  публичните 

регистри от районните избирателни комисии при произвеждане 

на изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги, имаме едно задължение, вписано в 

хронограмата, по чл. 57, ал. 1, т. 46 от Изборния кодекс.

„На основание чл. 72, ал. 1, т. 16 и т. 21, чл. 124, ал. 4 във 

връзка с чл. 57, ал. 1, т. 46 от Изборния кодекс, Решение № 84-ЕП от 

04 април  2014 г.,  Решение  № 29-ЕП от  29  март  2014  г.,  Решение 

№ 115-ЕП от 9 април 2014 г. и Решение № 131-ЕП от 9 април 2014 г. 

на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент  от  Република  България  на  25  май  2014  г.  районните 

избирателни  комисии  водят  публични  регистри  и  списък  за 

публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на застъпниците;

1.2. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.3.  списък  на  представителите  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети за публикуване.
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2. Регистрите  и  списъка  се  публикуват  на  интернет 

страницата на съответната РИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са посочени както 

следва:

3.1. за  публичния  регистър  на  застъпниците  съобразно 

Приложение № 46 от изборните книжа, приети с Решение № 29-ЕП 

от 29 март 2014 г. на ЦИК и т. 13 от Решение № 115-ЕП от 9 април 

2014 г. на ЦИК. 

Вписванията  се  извършват  незабавно  от  РИК  след  всяка 

регистрация на застъпници и заместващи застъпници;

3.2. за публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно 

утвърдените с Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г. данни.

Подлежащите  на  вписване  обстоятелства  се  отразяват 

незабавно  след  постъпване  на  жалбата  или  сигнала,  както  и  след 

взетите по тях решения;

3.3. в списъка на представителите на партиите, коалициите и 

инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата 

съдържащи се в Приложение № 1 към Решение № 131-ЕП от 9 април 

2014 г. на ЦИК. 

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК 

на  първи  или  последващ  списък  на  представители  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева),  против – няма. Извън залата са:  Росица 

Матева, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Мария Бойкинова.
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Приема се Решение № 132-ЕП.

Сега се връщаме към точка втора.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  мисля,  че  ви  е 

качено  вече  поправеното  решение.  Благодаря  на  всички  колеги, 

които  и  до  момента  ми  направиха  поправки,  забележки  и 

допълнения. Само да кажа, че получих кратък мейл от контакта ми с 

Министерството  на  финансите.  Съвсем  малки  са  нанесените 

технически промени.

В основанията съм включила глава 12 от ИК…

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз само да кажа, 

че  това  съгласуване,  за  което  колегата  Мусорлиева  говори,  не  е 

съгласуване по смисъла на Изборния кодекс, това е предварителна 

комуникация със служители в Министерството на финансите, но ние 

тепърва ще трябва официално да съгласуваме с тях този проект на 

решение. Продължете, колега.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Също съм добавила в основанията и 

нашето решение, което беше докладвано от колегата Андреев, както 

и  може  би  ще  трябва  да  допълним  и  решението,  докладвано  от 

колегата Ивков, но това е под въпрос.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  процедурно  предложение. 

Може ли, тъй като има неща, които все пак колегите да можем да се 

запознаем по-подробно, да дадем 10 минути почивка.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  може,  през  почивката  да  изчистим 

текстовете и да гледаме отново проекта за решение.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  за  пет  минути  преди  почивката. 

Относно качването на списъците от  ГД „ГРАО”. Уважаеми колеги, 

във  вътрешната  мрежа  ви  е  качена  папка,  в  която  вече  в 

структуриран вид след съгласуването на двата типа списъци, които 

бяхме получили от „Информационно обслужване”, се получи малък 

технически проблем, който се изразяваше в това, че в единия списък 

имаше само секциите, а в другия списък имаше посочени болници, 

затвори  и  т.н.,  поради  което  беше  малко  трудно  налагането  на 

цифрите от единия списък върху другия.  Сега  виждате  списъка в 
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табличния му вид след съгласуване на данните, а във втория вариант 

вече  го  имате  директно  във  вариант  за  качване  на  интернет 

страницата  в  раздел  „За  граждани”.  Предлагам  ви  да  качим  така 

съгласуваната и обработена информация за изпълнение на нашето 

задължение, както ни са предложили колегите от  „Информационно 

обслужване”, на които изрично искам да благодаря за съдействието 

и бързото решаване на малкия технологичен проблем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

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

Цветозар Томов и Мария Мусорлиева.

Приема се предложението.

Колеги, давам 15 минути почивка.

(Почивка)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата 

присъстват  12  човека,  имаме  необходимия  кворум  и  можем  да 

продължим.  Удължихме  малко  почивката,  защото  водихме  един 

много задълбочен и конструктивен дебат.

Колега Мусорлиева, моля продължете.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Качени са ви поправките, които тук 

направихме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Доколкото виждам, Вие 

сте отразили всички корекции, за които аз говорих, така че нямам 

повече забележки.
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Освен това виждам, че всичко, което обсъждахме, е отразено, 

нека  го  приемем  с  протоколно  решение  и  да  го  изпратим  за 

съгласуване на Министерството на финансите, за да си кажат и те 

тежката дума.

Колеги, който е съгласен с протоколно решение да одобрим 

този  проект  на  решение и  да  го  изпратим до  Министерството  на 

финансите, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Росица  Матева,  Таня  Цанева),  против  –  няма. Извън 

залата са: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Цветозар Томов, 

Румен Цачев и Мария Бойкинова.

Протоколното решение е прието.

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:

Проект на решение относно проверка на кандидатските 

листи (български граждани), предложени от партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само искам да отбележа, че с 

помощта  на  госпожа  Румяна  Сидерова  проектът  за  решение  е 

съгласуван и почти изцяло написан от ГД „ГРАО”.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 351, ал. 1, чл. 

364, ал. 3 и § 1., т. 3, буква а от ДР от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

1.  Възлага  на  Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация  и 

административно обслужване” (ГД „ГРАО”) при Министерството на 

регионалното  развитие  да  извърши  проверка  на  регистрираните 

кандидатски листи в изборите за членове на Европейския парламент 
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от  Република  България,  която  да  установи  за  всеки  кандидат  – 

български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 25 май 2014 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ 

адрес на територията на Република България или в друга държава - 

членка на Европейския съюз към 24 ноември 2013 г.;

- да е регистриран само от една партия, коалиция от партии 

или от един инициативен комитет.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя в срок 

до  23  април  2014  г.  на  ГД  ГРАО  един  обобщен  списък  на 

кандидатите  –  български  граждани  в  електронен  вид  в  EXСEL 

формат. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалиция, 

регистрирала  кандидата  или  инициативен  комитет,  когато 

кандидатът е регистриран като независим.

3. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен 

вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е 

установено, че не отговарят на условията по т.1.

4. ГД „ГРАО“ извършва проверката по т. 1 в срок до 30 април 

2014г. /23 април 2014г.  и уведомява незабавно ЦИК за резултатите 

от нея.”

Срокът е предложен от ГД „ГРАО”, като аз ви предлагам да го 

обсъдим и в случай, че той не ни ползва, можем да го променим. Аз 

предлагам да е 23 април в съответствие с т. 67 от приетата от нас 

хронограма.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  проекта, 

моля за вашите предложения. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Защо  в  т.  2  да  бъде  „един  обобщен 

списък”, не може ли да бъде само „обобщен списък”?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  обобщен  списък  може  да  се 

появи на 31-ия ден, ако изобщо може да се появи и чак тогава да 

отиде за проверка.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Трябва да прибавим думите „незабавно 

след постъпването му”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  т.  2  премахвам  думите 

„един” и „обобщен”, включваме „незабавно след постъпването”, а в 

т. 4 приемаме всички, че срокът е 23 април.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  аз  си  мисля,  че  с  този  срок  23 

април  не  е  добре,  защото  не  може те  в  същия ден  да  ни  върнат 

информацията. По-добре е да пишем „до 22 април включително”.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В т. 2 ви предлагам да пише „22 април” 

и в т. 4 да е „23 април”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Записът,  който  отбелязах,  е  „до  22 

април включително”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  проект  в  едно  с 

отразените в него корекции, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

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

против –  няма. Извън залата  са:   Цветозар  Томов,  Румен Цачев, 

Мария Мусорлиева и Ивайло Ивков.

Приема се Решение № 133-ЕП.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Знам, че решението вече е гласувано, 

но  това  не  значи,  че  абсурдът  трябва  да  остане  в  решението.  В 
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бюлетините  не  се  отпечатват  листите,  ще се  отпечата  списъкът  с 

листите на партиите, но това ще стане по-късно, не е задължително 

да  започне  30  дена  преди  изборния  ден,  както  отпечатването  на 

бюлетините, защото е нещо, което е обикновен печат на обикновена 

хартия. Какво значи няма, Камелия, трябва да има някакъв разумен 

срок за проверка на списъците.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Следващата  точка  от 

дневния ред е точка девета: 

Проект  на  решение  относно  проверка  на  кандидатските 

листи  (граждани  на  държави-членки  на  Европейския  съюз), 

предложени  от  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

изборите  за  членове на Европейския парламент от  Република 

България.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  следващия 

проект за решение. 

“На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 351, ал. 2, 

чл. 364, ал. 1 и 3, чл. 365, ал. 4 и 5 и § 1., т. 3, буква „б“ от ДР от 

Изборния кодекс и чл.  365,  ал.  5 от ИК Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

1.  ЦИК  изпраща  искане  до Министерството  на  вътрешните 

работи и Министерството на правосъдието да извърши проверка на 

регистрираните  кандидатски  листи  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България, която да установи за 

всеки кандидат –  гражданин  на държава – членка на Европейския 

съюз  дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 25 май 2014 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има статут на продължително или постоянно пребиваващ в 

Република  България  и  е   живял  най  –  малко  през  последните  6 

месеца;
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- да е регистриран само от една партия, коалиция от партии 

или от един инициативен комитет.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя в срок 

до ………….г. на МВР и Министерството на правосъдието   списък 

на  кандидатите  –  граждани  на  държава  –  членка  на  Европейския 

съюз, ведно с придружително писмо, в което е обективирано искане 

за проверката по т. 1.”

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Трябва да се добави „незабавно след 

постъпване на предложението” за тяхната регистрация.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, предлагам ви текстът да бъде 

„да извърши проверка на предложените за регистрация кандидати” в 

т.  1.  И  ако  възприемете  този  текст,  да  бъде  така  изписано  и  в 

предходното решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние променяме много, обаче хайде да 

си представим какво става. Постъпват по реда на постъпване, там ще 

има час и пр. Проверяват се кандидати, които не са регистрирани. 

Кандидати  за  кандидати,  така  да  се  каже.  Ами  ако  цялото 

предложение  не  отговаря  на  изискванията,  ние  сме  дали  срок  за 

отстраняване, какво става?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  става  въпрос  за  един 

списък с едни кандидати, които са максимум 17 човека и какъв е 

проблемът този списък да се провери за половин час? Не виждам 

какъв е проблемът. Време ли ще изгуби ГД „ГРАО”? Какво правим в 

момента? Както си е в закона, така да си го напишем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  хайде  да  бъдем 

по-толерантни,  моля  ви,  уморени  сме  вече.  Има  ли  други 

предложения  за  корекции?  Доколкото  разбрахме,  една  корекция, 

която се предложи и около която ми се струва, че се обединихме, е 

да не бъде „регистрираните кандидати”, а „да извърши проверка на 

предложените за регистрация кандидати”.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Не ми харесва и не знам как да 

го променим четвъртото тире – „да има статут на продължителен 
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или постоянно пребиваващ в Република България и е  живял най– 

малко през последните 6 месеца”. Къде да е живял?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Баханов,  възприемам 

абсолютно направената от Вас корекция. Ще бъде допълнено. А не 

разбрах  дали  имате  някакви  корекции  по  т.  2  –  „Централната 

избирателна комисия (ЦИК) предоставя незабавно след постъпване 

на  предложението  не  по-късно  от  22  април  2014  г.  на  МВР  и 

Министерството  на  правосъдието    списък  на  кандидатите  – 

граждани на държава – членка на Европейския съюз.”

„3.  МВР и МП извършва проверката по т. 1 в разумен срок, но 

не  по-късно  от  22  април  2014г.  (29  дни  преди  изборния  ден)  и 

уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.”

В т. 3 да остане ли срока „не по-късно от 22 април”? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  чл.  354  трябва  да  го 

включим в другото решение, а тук трябва да включим чл. 365, ал. 4.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Защо в другото решение,  това е  за 

гражданите на чужда държава?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ама  това  е  за  тези,  които  се 

кандидатират  към  25  май  включително.  А,  другото  е  само  за 

българските граждани, добре.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, много ви моля да предложите 

някакъв текст, който да включа в това решение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги,  в  момента  ние приемаме 

решение за  проверка на  кандидати.  Първото беше за  българските 

граждани, и аз затова се поправих, но за второто, това е проверка на 

кандидатските  листи на кандидати,  които са чужди граждани,  т.е. 

граждани  на  държави-членки  на  Европейския  съюз,  които  се 

кандидатират  в  България.  По  отношение  на  тях  ние  трябва  да 

направим проверка дали те не са лишени от права и в тази връзка 

както  в  основанието,  така  и  като  текст  за  проверка  трябва  да 

включим  чл.  365,  ал.  4.  Това  е  текстът,  който  произхожда  от 

Директива  2013-1  ЕС,  в  който  е  установена  тази  обмяна  на 

информация между точките за контакти.
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  Може да е само един гражданин, но 

за  съжаление  трябва  да  уредим  нещата.  И  тъй  като  въпросът  е 

принципен, аз ви предлагам, първо, последното тире в т. 1 да излезе 

като отделна точка и да се пише, че се възлага на „Информационно 

обслужване”, защото тя ще поддържа нашите публични регистри и 

ние ще си качваме регистрираните кандидати. И за да може да се 

извърши проверката дали едно лице-кандидат фигурира в листите в 

повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, трябва 

да се извърши както и досега от „Информационно обслужване”. И 

т. 3 да стане текста, който предложи колегата Андреев, който чрез 

точката за контакти ще си изпращаме до другите точки за контакти с 

държавите-членки на  Европейския  съюз,  чрез  които контактуваме 

със  съответните  органи,  някъде  това  са  централни  избирателни 

комисии, някъде са някои от държавните органи, всичко това ние го 

имаме като данни при нас, за да ни направят проверка, ако за този 

гражданин  на  държава-членка  на  Европейския  съюз,  който  се  е 

регистрирал при нас като кандидат дали не е лишен от избирателни 

права в неговата държава.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Ние може и да нямаме нито един 

такъв  кандидат,  но  сме  длъжни  да  го  уредим.  И  аз  подкрепям 

колегата Солакова, която попита много коректно в комисията трябва 

ли да правим отделно решение или трябва тук да го включим. Аз 

считам,  че  мястото  му  е  тук,  тъй  като  правим  проверка  на 

кандидатските листи. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, обединили сме се около това, 

въпросът е сега да формулираме конкретни коректни текстове.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Мисля,  че  докладчикът  разбра 

какъв е смисълът на т. 3.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по отношение на т. 3 – „МВР 

и Министерството на правосъдието извършват проверка по т.  1  в 

разумен срок, но не по-късно от 23 април, и уведомява незабавно 

ЦИК за резултатите от нея”. Тук имате ли някакви забележки.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, други промени? 

Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение в 

едно с нанесените корекции, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанев), против – няма. Извън 

залата е Цветозар Томов.

Приема се Решение № 134-ЕП.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 351, ал. 2, 

чл. 364, ал. 1 и 3, чл. 365, ал. 4 и 5 и § 1., т. 3, буква „б“ от ДР от 

Изборния кодекс и чл.  365,  ал.  5 от ИК Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

1. Централната  избирателна  комисия  изпраща  искане  до 

Министерството  на  вътрешните  работи  и  Министерството  на 

правосъдието да извършат проверка на предложените за регистрация 

кандидати  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България,  която  да  установи  за  всеки  кандидат  – 

гражданин на държава – членка на Европейския съюз дали отговаря 

на следните условия:

- да е навършил 21 години към 25 май 2014 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има статут на продължително или постоянно пребиваващ 

в Република България и е живял най-малко през последните 6 месеца 

в Република България или в друга държава – членка на Европейския 

съюз;

- не е лишен от правото да бъде избиран в държава-членка, на 

която е гражданин.
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2. Централната  избирателна  комисия  (ЦИК)  предоставя  за 

проверка в срок не по-късно от 22 април 2014 г. на Министерството 

на вътрешните работи и Министерството на правосъдието списък на 

кандидатите  –граждани  на  държава  –  членка  на  Европейския, 

незабавно след постъпване на предложението.

3. Министерството на вътрешните работи и Министерството 

на правосъдието извършват проверката по т. 1 в разумен срок, но не 

по  късно  от  23  април  2014  г.  и  уведомяват  незабавно  ЦИК  за 

резултатите от нея.

4. Централната  избирателна  комисия  изпраща  извлечение 

директно от регистъра  за  кандидатите  за  членове на  Европейския 

парламент от Република България с регистрирани граждани на друга 

държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  които  не  са  български 

граждани,  на  компетентните  органи  на  съответната  държава  – 

членка на Европейския съюз за извършване на проверка дали имат 

избирателни права в държавата-членка на произход, както и дали не 

са лишени от право да избират и да бъдат избирани с влязло в сила 

решение на съответния орган.”

С това приключихме и тази точка от дневния ред. 

Разни.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, да ви докладвам промяна в 

Районна избирателна комисия Разград. Тя е свързана и с жалбата, 

която  ви  докладвах,  получена  на  5  април  тази  година,  срещу 

решението  на  Централната  избирателна  комисия за  назначаване 

състав  на  Районна  избирателна  комисия  Разград.  Въз  основа  на 

докладваната жалба и изложеното в жалбата изпратихме писмо до 

председателя на Общинския съвет Разград с изх. № ЕП-05-38 от 7 

април 2014 г.,  с  което писмо изискахме официална информация с 

цел установяване на наличие за несъвместимост за назначена като 

член на РИК Разград Нюсрет Исмет Мустафа-Салим. 
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Междувременно  обаче,  все  още  нямаме,  поне  не  съм 

информирана, помолила съм от деловодството в момента, в който се 

получи справката, да ме информират, междувременно в Централната 

избирателна комисия постъпи искане от лицето да бъде освободена 

като член на  РИК.  Видно от  писмото,  тя  е  общински съветник и 

поради  липсата  на  възможност  да  ползва  отпуск  като  общински 

съветник  за  времето,  през  което  е  член  на  районна  избирателна 

комисия, тъй като това е невъзможно, моли да бъде освободена като 

член на РИК Разград. Искането е в оригинал.

Постъпила  е  и  сканирана  молба  по  електронната  поща  от 

областния председател на ДПС Разград до Централната избирателна 

комисия с предложение на мястото на члена на комисията Нюсрет 

Мустафа-Салим  да  бъде  назначен  Нергин  Хюсеинов  Хамдиев  от 

резервните членове.  Документите на резервния член се намират в 

преписката,  представена  от  областния  управител,  затова  аз  ви 

предлагам,  тъй  като  считам,  че  за  резервите  не  се  налага  да  има 

изрично  искане  от  упълномощения  представител  на  партията, 

предлагам  ви  да  извършим  исканата  промяна  в  РИК  Разград  въз 

основа  на  подадената  молба.  Предлагам  ви  да  гласуваме  следния 

проект на решение:

„Постъпило е  искане  от  Нюсрет Исмет Мустафа-Салим,  за 

освобождаването  й  като  член  на  РИК  в  Осемнадесети  район  – 

Разградски, с вх. № ЕП-10-3 от 08.04.2013 г.

Постъпила е молба по електронната поща от Ахмед Реджебов 

Ахмедов  –  областен  председател  на  ПП  „ДПС“  –  Разград,  с 

предложение  на  мястото  на  Нюсрет  Исмет  Мустафа-Салим  като 

член  да  бъде  назначен  Нергин  Хюсеинов  Хамдиев,  ЕГН …,  от 

списъка на резервните членове. Налице е декларация по чл. 65, ал. 1 

и чл. 66 от ИК и копие от дипломата на Нергин Хюсеинов Хамдиев 

за завършено висше образование.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, 

т. 1  и  чл.  67,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 
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Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Осемнадесети район – 

Разградски, Нюсрет Исмет Мустафа-Салим.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  РИК  в  Осемнадесети  район  – 

Разградски, Нергин Хюсеинов Хамдиев.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Няма.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Сидерова, Таня Цанев),  против – няма. Извън залата са:  Йорданка 

Ганчева и Цветозар Томов.

Приема се Решение № 135-ЕП.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, извинявам се за късния час, 

но районните избирателни комисии сега са назначени и следва да 

работят,  а  ние  не  следва  да  бъдем  пречка  за  това.  В  интерес  на 

истината  госпожа  Мария  Бойкинова  разговаря  с  мен  и  считам  за 

съвсем  правилно  и  към  настоящия  момент  с  оглед  извършената 

промяна, която е факт след подаването и на жалбата, да уведомим 

господин Валентин Василев, областен координатор на ПП „Герб” за 

фактите, последвали подадената жалба, че с писмо на  Централната 

избирателна  комисия до  председателя  на  Общинския  съвет  е 

изискала  официална  информация.  На  8  април  2014  г.  в  ЦИК  е 

постъпило  искане  от  лицето  за  освобождаване  от  състава  на 

районната  избирателна  комисия.  В  искането  лицето  посочва 

изрично,  че  не  е  участвало  в  работата  на  Районната  избирателна 
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комисия  Разград.  С  решение  номер  еди-кой  си  Централната 

избирателна  комисия освободи  Нюсрет  Исмен Мустафа-Салим.  И 

ако текстът на писмото го виждате във вътрешната мрежа, само не 

съм  добавила  един  абзац,  който  нямах  време  да  коригирам,  да 

добавим, че към настоящия момент, тъй като не знаех дали ще се 

получи  или  не,  към  настоящия  момент  все  още  няма  получен 

отговор от председателя на Общинския съвет в Разград.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да приемем текста на това писмо с протоколно решение,  моля да 

гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанев),  против  – 

няма. Извън  залата  са:  Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов  и 

Йорданка Генчева.

Предложението се приема.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моите  са  две  отделни  решения  за 

промяна в РИК Софийска област, 26 район Софийски, другото е за 

поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 72-ЕП 

от 3 април 2014 г. за назначаване на районната избирателна комисия 

за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г., както следва. 

Предлагам да гласуваме следния проект за решение:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1  във връзка с т. 5 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 72-ЕП 

от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Двадесет  и  шести  район  –  Софийски,  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., 
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както следва: името на заместник-председателя на РИК вместо „Ива 

Трифонова Николова“ да се чете „Ива Трифонова СОКОЛОВА“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир 

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

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

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанев), против – няма. Извън залата 

са:   Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Йорданка  Ганчева  и 

Мария Мусорлиева.

Приема се Решение № 136-ЕП.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение е за 

промяна  отново  в  26  РИК.  С  вх.  №  ЕП-05-43  от  днешна  дата  е 

пристигнало предложение от координатора на ПП ДПС за Софийска 

област.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, чл 60, ал. 4 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 
Постъпило е предложение от упълномощен представител на 

партия ДПС за Софийска област за извършване промени в РИК в 
Двадесет  и  шести  район  –  Софийски.  Към  предложението  са 
приложени:  заявление  от  члена  на  РИК  Теодора  Красимирова 
Спасова с молба да бъде освободена от състава на РИК, по лични 
причини  и  пълномощно  на  името  на  Руслан  Коларов  от 
представляващия партия ДПС Лютви Местан. Прави се предложение 
на мястото на Теодора Красимирова Спасова за член на РИК да бъде 
назначен Кристиян Николаев Коев от списъка на резервите.

Кристиян Николаев Коев е включен в списъка на резервните 
членове, утвърден с протоколно Решение от 4 април 2014 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, 
ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
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ОСВОБОЖДАВА Теодора Красимирова Спасова  като  член 
на РИК в Двадесет и шести район – Софийски.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и шести район – 
Софийски Кристиян Николаев Коев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 
с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
Ивков,  Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанев), против – няма. Извън залата 
са:  Цветозар  Томов,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 
Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 137-ЕП.
Колеги, благодаря ви за днешния ден, закривам заседанието.
Следващото заседание е утре от 13,00 часа.

(Закрито в 22,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова

140


	П Р О Т О К О Л
	РАЙОН № ............ - .............................
	СПИСЪК


