
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 18

На 11  април  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 74-ЕП от 4 април 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

2. Проект за споразумение със Съвета за електронни медии.

Докладва: Мария Мусорлиева

3. Доклад  за  интернет  страницата  на  ЦИК  и  информация 

относно обема на данни.

Докладва: Ерхан Чаушев

4. Проект на решение относно определяне на работна група 

по отваряне на офертите от конкурса за определяне на изпълнител, 

на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в 

РИК и  ЦИК  от  гласуването  и  издаването  на  Бюлетин  на  ЦИК  с 

технически  носител  за  резултатите  от  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

включително от машинното гласуване.

Докладва: Емануил Христов

5. Проект  на  решение  относно  определяне  структурата  на 

уникалния  5-цифрен  номер  по  т.  2  и  3  от  Решение  № 46-ЕП от 

3 април 2014 г. на ЦИК.



Докладва: Румяна Сидерова

6. Проект  на  решение относно промяна в  състава  на  ОИК-

Ямбол.

Докладва: Румяна Сидерова

7. Регистрация на инициативни комитети.

Докладва: Георги Баханов

8. Заличаване на регистрации на партии и коалиции.

Докладва: Севинч Солакова

9. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

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

Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В залата присъстват 

15 членове на комисията.

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия.

Предложила съм ви Проект на дневен ред, виждате го всички 

във  вътрешната  мрежа.  В  точка  „Разни”  ще  бъдат  разгледани 

определени протоколни решения. 

Имате ли други предложения за допълнения и изменения към 

така предложения проект? Не виждам.
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Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 

моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.) 

Заповядайте, колега Нейкова, за съобщение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като днес се обаждаха 

граждани  във  връзка  с  възможността  им  да  се  впишат  в 

избирателния списък – Част втора, Ви предлагам да се публикува на 

интернет страницата ни едно съобщение, с което да им напомним, че 

на  14  април  2014  г.  изтича  срокът,  в  който  трябва  да  подадат 

съответното  заявление  в  общинската  администрация  по адреса  на 

пребиваване.

Съобщението  е  със  същия  текст,  който  бяхме  пуснали  на 

9 април 2014 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.)

Колега, Грозева, Вие също имахте съобщение.

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, искам да Ви докладвам само за сведение. 

Пристигнали  са  преписки  от  различните  районни  избирателни 

комисии  във  връзка  с  местата  за  обявяване  на  списъците  от 

кметовете на общините. 

Пристигнали  са  утвърдителни  отговори  от  Районната 

избирателна  комисия  –  Бургас,  с  вх.  №  ЕП  15-10;  от  Районната 
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избирателна комисия – Сливен, с вх. № ЕП 15-11. Колегите са ни 

изпратили  даже  и  пълната  разпечатка  на  заповедите  на  кмета  с 

адресите и номерата на избирателните секции; С вх. № ЕП 05-44 е 

пристигнала  информация  от  Районната  избирателна  комисия  – 

Силистра,  с  което  ни  уведомяват,  че  на  адреса  на  областния 

управител  могат  да  бъдат  намерени  абсолютно  всички  места  за 

обявяване  на  избирателните  списъци,  както  и  самите  секции.  От 

Районната избирателна комисия – Видин, също ни уведомяват, че са 

постъпили заповедите от всички кметове на общини за образуване 

на  избирателните  секции  и  съответно  местата,  където  ще  бъдат 

обявявани. От Районната избирателна комисия – Велико Търново, са 

пристигнали в писмен вид.

След  позвъняване,  почти  всички  районни  избирателни 

комисии докладваха, че имат заповедите на кметовете.

Освен това е пристигнало едно писмо относно заличаване от 

избирателния списък – дошло е по електронен път и е входирано с 

№ ЕП 22-29 от госпожа Мария Забунова, която ни моли да я заличим 

от  избирателния  списък,  тъй  като  живее във  Виена  и  два  пъти  е 

гласувала в посолството. 

Какво реши Централната избирателна комисия – ще отговаря 

ли  на  тези  писма,  че  ние  не  сме  органът  и  това  не  е  в  нашите 

правомощия, а трябва да обърне към органите по чл. 23, ал. 1 и там 

да подаде молба? Следва ли да се отговаря?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Много  хубаво 

предложение за отговор. Да направим този стандарт за отговор.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, предлагам да минаваме към проектите на решения.
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Колегата Баханов знае, че има инициативни комитети, имаме 

поправка  на  техническа  грешка  и  след  това  и  заличаване  на 

регистрации на партии. 

Точка 1. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 74-ЕП от 4 април 2014 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Районната  избирателна  комисия  –  Разград,  с  вх.  № ЕП  15-15  от 

10 април 2014 г.

Ще  обърна  специално  внимание  на  председателя  на 

районната избирателна комисия, че писмата трябва да се подписват 

от  председател  и  секретар.  Това  писмо  е  подписано  само  от 

председателя.

Уведомява ни за допуснати две технически грешки в имената 

на заместник-председател на районната избирателна комисия и на 

член на районната избирателна комисия.

Приложени са копия от личните карти на колегите.

В този смисъл Ви предлагам с решение да допуснем поправка 

на  техническа  грешка  в  Решение  № 74-ЕП от  4  април 2014 г.  за 

назначаване на районна избирателна комисия в Осемнадесети район 

– Разградски, както следва:

Името  на  Росанка  Димитрова  Неделчева  –  заместник-

председател на РИК, да се чете „Русанка Димитрова Неделчева” и 

името на Виргиния Николаева Маринова – член на РИК, да се чете 

„Виргиния Николаева Станкова”.

„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 № 74-ЕП 

от 4 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Осемнадесети  район  –  Разградски,  за  изборите  за  членове  на 

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

както следва: 
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1. името  на  Росанка  Димитрова  Неделчева  –  заместник-

председател на РИК, да се чете „Русанка Димитрова Неделчева”;

2. името на Виргиния Николаева Маринова – член на РИК, да 

се чете „Виргиния Николаева Станкова”.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  не  виждам 

никакви коментари.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  Проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, това е Решение № 141-ЕП.

Заповядайте, колега Баханов.

Точка 7. Регистрация на инициативни комитети.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.

Тъй като моят  компютър все  още не  може да  реагира,  ще 

кажа за тези,  които имат мрежа, че това е предложение № 144 за 

регистрация на инициативен комитет.

Предлагам  ви  Проект  на  решение  за  регистрация  на 

Инициативен  комитет  за  издигане  на  кандидатурата  на  Евгения 

Златева  Банева  като  независим  кандидат  за  член  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 „Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  Инициативен 

комитет  за  издигане  на  Евгения  Златева  Банева  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г., в състав: 1. Илияна Петкова Добрева, 2. Свилена 

Златева  Генчева,  3. Пламен  Петков  Едрев,  4. Зорница  Ангелова 

Илиева и 5. Бистра Георгиева Петкова. Заявлението е подписано от 

всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 7 на 10 

април 2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на 

6



независим  кандидат  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол  от  9  април  2014  г.,  съдържащ  решение  за 

създаване  на  Инициативен  комитет,  решение  за  определяне  на 

Зорница Ангелова Илиева за представляващ инициативния комитет 

за издигане кандидатурата на Евгения Златева Банева за кандидат за 

член  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  за 

откриване  на  банкова  сметка  на  името  на  представляващия 

инициативния комитет за обслужване на предизборната кампания.

2. Нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  петте 

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 – 5 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 – 5 броя.

5. Платежно нареждане (вносна бележка) от 10 април 2014 г. 

от „Тексим банк”, офис „Ив. Вазов“ за внесен депозит по чл. 129, 

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

6.  Искане  за  откриване  на  банкова  (платежна)  сметка  на 

Зорница Ангелова Илиева.

7.  Рамков  договор  за  откриване  на  разплащателна  сметка, 

сключен между „Техсим банк” АД и Зорница Ангелова Илиева. 

8. Декларация от Зорница Ангелова Илиева в качеството й на 

титуляр  на  разплащателната  сметка  при  „Тексим  банк”  АД  в 

уверение  на  това,  че  новооткритата  сметка  ще  обслужва  само 

предизборната кампания на издигнатия като независим кандидат за 

член на Европейския парламент от Република България – Евгения 

Златева Банева.
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9. Имената  и длъжността  на лицата,  които ще отговарят за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет,  свързани с предизборната  кампания –  Зорница Ангелова 

Илиева и Пламен Петков Едрев.

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 1 

април 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. Илияна Петкова Добрева

2. Свилена Златева Генчева

3. Пламен Петков Едрев

4. Зорница Ангелова Илиева

5. Бистра Георгиева Петкова

за  издигане  на  Евгения  Златева  Банева  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Баханов.

Колеги,  имате  ли  коментари,  мнения,  предложения?  Не 

виждам.

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, Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  
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Ганчева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и Таня 

Цанева.)

Колега, Баханов, това е Решение № 142-ЕП.

Продължете със следващия Проект на решение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Представям ви следващият Проект на 

решение  за  регистрация  на  Инициативен  комитет  за  издигане  на 

кандидатурата  на  Николай  Добринов  Йовев,  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент. 

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  Инициативен 

комитет за  издигане  на Николай Добринов Йовев като независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г.,  в  състав:  1. Благовест  Асенов Асенов,  2. Тодор 

Марианов Тотев, 3. Антон Ценков Иванов, 4. Мартин Константинов 

Медаров, 5. Константин Георгиев Капчин, 6. Ивайло Стоянов Колев 

и 7. Антоан Димитров Тонев.  Заявлението е  подписано от всички 

членове на инициативния комитет. Заведено е под № 6 на 10 април 

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 за създаване на инициативен комитет за издигане 

на Николай Добринов Йовев като независим кандидат  за  член на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  подписано  от 

учредителите на инициативния комитет.

2. Решение  за  определяне  на  Благовест  Асенов  Асенов  за 

лице, което представлява инициативния комитет, и Борис Йорданов 

Костадинов за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната  отчетност  на  инициативния  комитет,  свързани  с 

предизборната кампания, и ще изпълнява длъжността счетоводител 

на инициативния комитет.

3. Нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  седемте 

членове на инициативния комитет.
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4. 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.

5. 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.

6. Платежно нареждане (вносна бележка) от 8 април 2014 г. 

от  Пощенска  банка  за  внесен  депозит  по  чл.  129,  ал.  1,  т.  2  от 

Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

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

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет, свързани с предизборната кампания.

8. Декларация за съгласие от Борис Йорданов Костадинов, че 

е  съгласен  да  бъде  определен  за  лице,  което  ще  отговаря  за 

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет  в  подкрепа  на  Николай  Добринов  Йовев  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България, 

както  и  да  изпълнява  длъжността  счетоводител  на  инициативния 

комитет. 

9. Удостоверение  изх.  №  134-26  от  26  март  2014  г.  от 

„Юробанк България” АД за банкова сметка на името на Благовест 

Асенов  Асенов,  представляващ  инициативния  комитет,  която  ще 

обслужва само предизборната кампания..

10. Декларация от Благовест Асенов Асенов в качеството му 

на  лице,  представляващо  инициативния  комитет  в  подкрепа  на 

Николай  Добринов  Йовев  като  независим  кандидат  за  член  на 

Европейския парламент от Република България, в уверение на това, 

че  банковата  сметка  открита  в  „Юробанк  България”  АД,  чийто 

титуляр  е  той,  ще  обслужва  само  предизборната  кампания  на 

Николай  Добринов  Йовев  като  независим  кандидат  за  член  на 

Европейския парламент от Република България.”
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По т. 9 самото удостоверение е издадено само, че има открита 

сметка на Благовест Асенов Асенов, но не е отбелязано изрично, че 

ще  обслужва  само  и  единствено  предизборната  кампания.  Затова 

лицето е подало и декларация от негово име, с която декларира, че 

ще обслужва само и единствено предизборната кампания. Така че 

последното изречение – „... което ще обслужва ...” ще отпадне. 

„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 1 

април 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. Благовест Асенов Асенов

2. Тодор Марианов Тотев

3. Антон Ценков Иванов

4. Мартин Константинов Медаров

5. Константин Георгиев Капчин

6. Ивайло Стоянов Колев

7. Антоан Димитров Тонев

за  издигане  на  Николай  Добринов  Йовев  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Баханов.

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, Георги 
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Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и Таня 

Цанева.)

Колеги, това е Решение № 143-ЕП.

Колега, Баханов, моля да представите и следващия Проект на 

решение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Третият Проект на решение, който представям на вниманието 

на  Централната  избирателна  комисия,  е  относно  регистрация  на 

инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Янаки Ганчев 

Ганчев като независим кандидат за член на Европейския парламент 

от Република България. 

Колеги, това е предложение за Решение № 145 в мрежата.

„Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  Инициативен 

комитет  за  издигане  на  Янаки  Ганчев  Ганчев  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

на 25 май 2014 г., в състав: 1. Веселин Митков Панчугов, 2. Георги 

Иванов Георгиев и 3. Драгомир Георгиев Каранешев. Заявлението е 

подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е 

под № 7 на 10 април 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 за създаване на Инициативен комитет и решение 

за  определяне  на  Веселин  Митков  Панчугов  за  представляващ 

инициативния комитет за издигане кандидатурата на Янаки Ганчев 

Ганчев за кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България.

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.
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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. Платежно нареждане (вносна бележка) от „Банка Пиреос”, 

клон „Подуяне“ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния 

кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Рамков договор за платежни услуги, откриване и водене на 

платежна сметка от „Банка Пиреос” АД от 8 април 2014 г. на името 

на инициативния комитет за издигане на Янаки Ганчев Ганчев като 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България. 

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

приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на  инициативния 

комитет,  свързани  с  предизборната  кампания  –  Веселин  Митков 

Панчугов – представляващ и председател.

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 април 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. Веселин Митков Панчугов

2. Георги Иванов Георгиев

3. Драгомир Георгиев Каранешев
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за издигане на Янаки Ганчев Ганчев като независим кандидат 

за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

изчерпателният  доклад  и  Проекта  на  решение,  представен  от 

колегата Баханов.

Който е съгласен с този Проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч  Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, това е Решение № 144-ЕП.

Колеги,  тъй  като  на  двама  от  докладчиците  се  наложи  да 

излязат, за да допълнят няколко неща в своите проекти на решения, 

моля  колегата  Христов  да  докладва  неговият  проект  на  решение, 

който е важен, както и всичко до момента, разбира се.

Заповядайте, господин Христов.

Точка 4. Проект на решение относно определяне на работна 

група  по  отваряне  на  офертите  от  конкурса  за  определяне  на 

изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка 

на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на 

ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

включително от машинното гласуване.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.

Колеги, Проектът за решение е качен на вътрешната мрежа, 

но  аз  нямам,  затова  ще  Ви  прочета  Проекта  за  решение, 

относно определяне на комисия за отваряне и оценка на      офертите 

на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните 

в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент 

от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на Бюлетин на 
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ЦИК с технически носител,  в  това число и за  експерименталното 

машинно гласуване.

„На  основание  чл. 57,  ал. 1,  т. 34  във  връзка  с  т.  33  от 

Изборния  кодекс  и  Решение  №  78-ЕП  от  4  април  2014  г. 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Определя  комисия  за  отваряне  и  оценка  на  офертите  на 

кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в 

РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.  и  издаване на Бюлетин на 

ЦИК с  технически носител,  в  това число и за  експерименталното 

машинно гласуване в състав:

Председател: Емануил Христов 

Членове: ...”

Тук  съм  предложил  двама  души  с  точки  за  допълване. 

Предложил  съм  Ерхан  Чаушев  и  Владимир  Пенев.  В  момента 

господин Пенев го няма и не знам дали ще дойде до 17,00 ч. Трябва 

да допълним до седем човека, тъй като тук под двете многоточия 

има още двама  души,  които записах,  но явно не  съм прехвърлил 

последния вариант.

Предлага  се  главния  счетоводител  Виолета  Георгиева  и 

Николай  Желязков,  така  че  с  тях  стават  седем  души,  но  от 

Централната избирателна комисия трябва да има поне пет човека.

Отворен съм за Вашите предложения.

Ще прочета и точка втора:

„2. Комисията да отвори получените оферти в 17.05 часа на 

11 април  2014  г.  и  проведе  предвидените  процедури  съгласно 

определените от ЦИК условия, ред и срокове в обявения конкурс за 

 определяне  на  изпълнител,  на  когото  да  бъде  възложена 

компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и 

издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г, включително от машинното гласуване.”
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Колеги, предлагам Ви да допълните още трима членове освен 

мен  и  Ерхан  Чаушев,  така  че  да  станем  поне  5  членове  от 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате думата за 

предложения.

РЕПЛИКИ: Колегата Камелия Нейкова.

РЕПЛИКИ: Колегата Румен Цачев.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като Владимир Пенев го няма, не 

знам дали ще дойде до 17,00 ч.

РЕПЛИКИ: Ще дойде.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, кого предлагаме?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: При това положение станаха пет човека 

–  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир  Панев,  Камелия 

Нейкова и Румен Цачев, плюс двамата от администрацията.

С тези допълнения Проектът за решение, който предлагам, е 

следния:

„Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: определяне на комисия за отваряне и оценка на 

офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка 

на данните в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на 

Бюлетин на ЦИК с технически носител, в това число и за 

експерименталното машинно гласуване

На  основание  чл. 57,  ал. 1,  т. 34  във  връзка  с  т.  33  от 

Изборния  кодекс  и  Решение  №  78-ЕП  от  4  април  2014  г. 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Определя  комисия  за  отваряне  и  оценка  на  офертите  на 

кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в 

РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.  и  издаване на Бюлетин на 
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ЦИК с технически носител,  в  това число и за  експерименталното 

машинно гласуване в състав:

Председател: Емануил Христов 

Членове:  Ерхан Чаушев

Владимир Пенев

Камелия Нейкова

Румен Цачев

Виолета Георгиева

Николай Желязков

2. Комисията  да отвори получените оферти в 17.05 часа  на 

11 април  2014  г.  и  проведе  предвидени  процедури  съгласно 

определените от ЦИК условия, ред и срокове в обявения конкурс за 

 определяне  на  изпълнител,  на  когото  да  бъде  възложена 

компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и 

издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г, включително от машинното гласуване.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари 

и становища? Не виждам.

Колеги, който е съгласен предложения Проект на решение с 

така  предложените  колеги,  които да  бъдат  членове на  комисията, 

моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч  Солакова, Емануил Христов, Ерхан 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, това е Решение № 145-ЕП.

Колега,  Сидерова,  Вие  имате  проекти  на  решения  за 

определяне  структура  на  уникален  5-цифрен  номер,  промяна  в 

състав на общинска избирателна комисия и няколко други.

Заповядайте.
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Точка 5. Проект на решение относно определяне структурата 

на уникалния 5-цифрен номер по т. 2 и 3 от Решение № 46-ЕП от 

3 април 2014 г. на ЦИК.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  с  оглед  на  писмо,  което 

имаме  от  администрацията  на  Министерския  съвет,  във  връзка  с 

изработване  на  печатите  и  поставения  преди  получаване  на  това 

официално писмо, което е с вх. № ЦИК 03-2  от 10 април 2014 г. – 

въпроси  при  работните  срещи,  които  бяха  организирани  между 

представители  на  ЦИК  и  на  администрацията  на  Министерския 

съвет, се установи, че се налага да приемем едно решение, с което да 

определим как точно се структурира 5-цифрения номер, който сме 

определили с Решение № 46 в т. 2 и 3,  че трябва да присъства в 

печатите  на  секционните  избирателни  комисии  и  на  подвижните 

избирателни  комисии,  поради  което  Ви  предлагам  Проект  на 

решение № 145, който е качен във вътрешната мрежа.

Предлагам Ви да приемем решение, с което да структурираме 

петте цифри на печатите. 

„На основание 57, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 94 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И :

1. Петцифреният  уникален  номер  по  т.  2  и  3  от  Решение 

№ 46-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК се структурира, както следва:

- първите две цифри са номерът на района съгласно ЕКАТТЕ, 

а за гласуване извън страната – числото „32”;

- последните три цифри са поредните номера от 1 до:”

* за район Благоевградски - 600

* за район Бургаски - 750

* за район Варненски - 700 

* за район Видински - 280

* за район Великотърновски - 450

* за район Врачански - 350 

* за район Габровски - 260 

* за район Добрички - 450 
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* за район Кърджалийски - 500 

* за район Кюстендилски - 320 

* за район Ловешки - 300 

* за район Монтана - 320 

* за район Пазарджишки - 400 

* за район Пернишки - 300 

* за район Плевенски - 430 

* за район Пловдив-град - 520 

* за район Пловдивски - 560 

* за район Разградски - 220 

* за район Русенски - 370 

* за район Силистренски - 250

* за район Сливенски - 340 

* за район Смолянски - 310

* за район София 23 - 630

* за район София 24 - 540 

* за район София 25 - 530 

* за район Софийски - 490 

* за район Старозагорски - 540

* за район Търговищки - 300 

* за район Хасковски - 520

* за район Шуменски - 340 

* за район Ямболски - 270 

* извън страната - 330

2. Печатите  на  СИК/ПСИК  се  осигуряват  централизирано, 

като  разпределението  им  в  рамките  на  района  и  общините  е  на 

случаен принцип.”

Изписано  е  за  всеки  един  от  районите.  Ако  на  колегата 

Христов, който ми помогна, му прави впечатление, че някъде има 

малки разлики с посочените от него числа, аз съм се съобразила с 

цитираното  преди  малко  писмо  на  Министерския  съвет  относно 

необходимостта за произвеждане определен брой печати и резерви, 

който е различен за различните райони. Тук е посочено съответно за 
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тридесетте  и един района на  България по колко печата  трябва да 

бъдат,  както и извън страната 330 печата.  Съобразяваме се,  че са 

избори за Европейски парламент и този път изборите като цяло ще 

са на територията на Европейския съюз – ще има повече секции.

Ако  ние  обвържем  номера  на  печата  на  секционната 

избирателна  комисия  само  с  номера  на  секцията  това  няма  да 

допринесе за сигурността на печатите. 

Налице  е  и  законово  основание  по  начина,  по  който  са 

формулирани останалите текстове печатът да се формира по този 

начин,  като  на  случаен  принцип  се  разпределят  печатите  по 

секционните комисии и заедно с нараняването, което се извършва 

сутринта преди започване на гласуването,  това ще гарантира една 

по-голяма сигурност на това, че с печата на СИК не може да бъде 

злоупотребено  или  някой  да  произведе  такъв  печат,  без  да  има 

такива права, оттам и да възпроизведе недействителни бюлетини.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Сидерова,  за  изчерпателния  доклад  при  представянето  на 

решението.

Колеги, имате ли някакви предложения?

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Моля  да  погледнете  основанието. 

Предполагам, че докладчикът е имал предвид чл. 57, ал. 1, т. 8, тъй 

като ...

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Грозева.

Колеги,  имате  ли  други  коментари  или  предложения  за 

изменение и допълнение? Не виждам.

В  такъв  случай  подлагам  на  гласуване  предложеният  ни 

Проект на решение

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч  Солакова, Емануил Христов, Ерхан 
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Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

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

Цанева.)

Колеги, това е Решение № 146-ЕП.

Колега, Сидерова, моля да продължите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

цитираното  вече  от  мен  писмо  на  Министерския  съвет  с  наш 

вх. № ЦИК-03-2 от 10 април 2014 г., с което освен въпроса за начина 

на  произвеждане  на  печатите  –  дали  ще  бъде  утвърден 

централизирано  или  децентрализирано,  ако  приемем 

централизираният подход за производство на печатите, се налага да 

съгласуваме  и  одобрим  Проект  на  технически  спецификация  и 

изисквания за възлагане на поръчка, която включва централизирано 

изработване и доставка на печатите на СИК в ПСИК и информация 

за  бройките  и  разпределението  им  по  области  и  райони  в 

съответствие с нашето Решение № 46.

Към  това  писмо  е  приложена  спецификацията,  която 

предлагам, с оглед и на вече приетото решение, в което записахме, 

че  трябва  да  се  произвеждат  централизирано,  Ви  предлагам  да 

одобрим тази спецификация,  както и предложените бройки, които 

съвпадат с бройките, които съм посочила в решението. Съобразила 

съм се с това тяхно писмо. (Реплики.)

Мисля, че е 71 отгоре надолу.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  имате  ли 

коментари, предложения?

РУМЯНА СИДЕРОВА: В това писмо в изискванията спрямо 

поръчката  е  посочено,  че  след  като  бъдат  произведени  готовите 

печати трябва да бъдат опаковани в запечатани кашони, пакети или 

по  друг  подходящ  начин,  позволяващ  транспортирането  и 

съхранението им. Върху всеки кашон и пакет се поставят етикети с 

обозначение  на  точния  брой.  Има  подробни  изисквания,  които 

трябва да се спазят при поръчката.

Текстът на писмото, което предлагам, е:
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„Въз  основа  на  протоколно  решение  на  ЦИК  от  11  април 

2014 г.  Централната  избирателна  комисия  съгласува  и  одобрява 

приложения към писмо с вх. № ЦИК-03-2 от 10 април 2014 г. Проект 

на техническа спецификация/изисквания за възлагане на поръчка за 

централизирано изработване и доставка на печати на СИК/ПСИК и 

предложеното  разпределение  на  печатите  по  области/райони  в 

съответствие  с  Решение  № 46-ЕП  от  3  април  2014  г.  и 

Решение № 146-ЕП от 11 април 2014 г. на ЦИК.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  колега 

Сидерова.

Колеги, не виждам други предложения.

Колеги, който е съгласен да приемем с протоколно решение 

така предложеният проект, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч  Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.)

Колега, Сидерова, моля да продължите с доклада.

Точка 6. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Ямбол.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, постъпило е предложение да 

се извърши назначаване на член на ОИК – Ямбол, на мястото, за 

съжаление, на починал член на общинската избирателна комисия и 

то млад човек.

Предложението е от политическа партия ГЕРБ. Лицето, което 

ни  предлага  назначаването  на  новия  член,  има   пълномощно, 

приложено в нашата преписка. 

Предлага  ни  се  на  мястото  на  починалата  Юлия  Карчева 

Варадинова-Димитрова  да  бъде  назначена  за  член  на  комисията 

Златинка Георгиева Джукелова.
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Изготвила съм Проект за решение, който е качен в мрежата и 

с № 147 на проекта. В основанията само съм посочила текста, а в 

самия диспозитив предлагам да остане само с „Назначава за член на 

ОИК  –  Ямбол,  област  Ямбол,  Златинка  Георгиева  Джукелова”  и 

„Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд в срок от три дни от обявяването му”. 

Това е и Проектът на решение, който Ви предлагам:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 

от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Назначава за член на ОИК – Ямбол, област Ямбол, Златинка 

Георгиева Джукелова.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги, видяхте така предложеният Проект на решение.

Имате ли коментари, предложения, забележки? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  Проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч  Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Това решение е № 147-ПВР МИ.

Имате ли нещо друго, колега Сидерова?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпределено ми е писмо с вх. № ЕП 

15-14 от 10 април 2014 г., което е от РИК в Двадесет и шести район, 

Софийски – това е Софийска област, с което колегите молят да им 

разрешим да  си  направят  по-голямо  количество  печати,  тъй  като 

наличието  само  на  един  печат  затруднява  тяхната  работа. 

23



Съобразяват  се  с  наше Решение 83-ЕП за  начина  на  раняване  на 

печата. 

Действително един печат е малко за работата на комисията. 

Те искат 15 печата с оглед на това, че при приемането на изборните 

книжа и материали и въвеждането на данните от гласуването ще им 

трябва да работят по-голямата част от комисията заедно.

Предлагам  Ви  в  настоящия  момент  да  им  одобрим  да  си 

направят  общо  три  печата,  които  да  наранят  по  реда  на 

Решение № ЕП-83  и  да  съставят  съответните  протоколи,  в  която 

връзка съм изготвила и писмото, което мисля, че е с № 70 – първото, 

най-отгоре.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, това трябва да 

го обсъдим, защото и мен ме питаха колко печата може да има един 

РИК. 

В  предложението  на  госпожа  Грозева  виждам,  че  сме 

одобрили два печата за Двадесет и шеста РИК – Софийска. Така че 

ние трябва  да  уточним коя  РИК колко печата  може да  има.  Мен 

също ме питаха, че имат нужда от повече от един печат. Ние трябва 

общо да решим колко повече от един. Вчера се чу, че имат право 

само на по един печат. Нека да уточним този проблем. (Уточнение 

между членовете на Централната избирателна комисия.)

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Имам следното предложение: да вземем 

протоколно решение, че всички районни избирателни комисии имат 

право  на  до  три  печата  при  спазване  на  изискванията  на  наше 

Решение № 83.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Кой предложи – „Въз 

основа на протоколно решение дава съгласие за изработване на още 

три печата”.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  хубаво,  два,  три,  четири.  Нека, 

първо, да се обоснове необходимостта от повече от един печат. Да 
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стане ясно и тогава, ако вземем решение, да е общо и да се отнася за 

всички.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Най-малкото в изборния ден им е нужен 

повече от един печат. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  мога  да  Ви  прочета 

обосновката  на  колегите,  която  в  дадения  момент  е  от  името  на 

Двадесет  и шеста РИК, но,  според мен,  тя е  валидна и за  всички 

останали комисии.

Колегите се позовават на това, че при раздаване на книжата и 

подготвяне на материалите за раздаване на книжата е изключено с 

един печат. Самата Софийска област е с най-много общини – тя е с 

22 общини, но има и други области, които имат по 15, по 14, по 12, 

по 10 общини. Много са малко областите, които имат малък брой 

общини в структурата на територията си. Това е едното – от гледна 

точка на подготовка на материалите и на работата в комисията по 

приемането  на  протоколите  в  изборната  нощ,  въвеждането  на 

данните, за да може да се обработят.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  обединяваме 

ли се в следното протоколно определение:

„Допуска всяка от РИК да има три печата, но разрешението 

ще се дава при поискване”.

Става ли така?

Това, което чета е:

„Въз  основа  на  протоколно  решение  на  ЦИК  от  11  април 

2014 г.  Централната  избирателна  комисия  дава  съгласие  да  бъдат 

изработени  до  три  печата  на  РИК,  които  да  бъдат  маркирани  по 

начина, определен с Решение № 83-ЕП от 4 април 2014 г.”.

Кажете как да се обединим с тези печати?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам така, както предложихте и 

Вие:
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„Централната  избирателна  комисия  дава  съгласие  с  оглед 

осигуряване  на  нормалната  работа  на  районните  избирателни 

комисии да се изготвят  до три печата за  всяка  отделна РИК като 

печатите  бъдат  маркирани,  определен  с  Решение  №  ЕП-83  от 

4 април 2014 г., за което да се съставят протоколи.”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Съгласни ли сте с това 

протоколно определение?

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева.)

Да се пусне и съобщение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Има ли готовност с друг доклад в момента?

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Колеги,  току-що  от  Деловодството 

пристигнаха още отговори на районните избирателни комисии.

Предлагам да не Ви чета входящите номера, а да изброя само 

тези,  които  постигнаха  впоследствие:  Ловеч,  Кърджали,  Добрич, 

Велико Търново, Пловдив, Плевен, Смолян, Софийска област, Стара 

Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Останаха още няколко.

Искам да Ви докладвам за сведение, че са прозвъняни всички 

районни  избирателни  комисии  във  връзка  с  регистрацията  им  по 

Закона  за  личните  данни.  Имаме  информация,  че  всички 

избирателни  комисии  с  изключение  на  Варна  вече  са  подали 

документи за администратори на личните данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в момента часът 

е 15,20. Има още решения, които трябва да вземем днес. За да могат 

да се подготвят всички, давам 30-минутна почивка.
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Ще продължим заседанието в 15,55 ч.

(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13 

човека.

Продължаваме  заседанието  на  Централната  избирателна 

комисия, тъй като имаме необходимият кворум.

Моля  да  се  концентрираме  върху  реда  за  предоставяне  и 

разходване на средства за медийните пакети.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

Точка 2. Проект на споразумение със Съвета за електронни 

медии.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, както помните, 

на  9  април  2014  г.  си  спазихме  срока  и  взехме  протоколното 

решение с този вариант, който е пред мен. Изчакахме съгласуването 

с  Министерството  на  финансите,  което фактически одобри нашия 

вариант, и сега Ви моля, ако имате някакви забележки, отново да го 

погледнете. Няма да го чета отново. Единствено накрая в договора 

ще допълним комуникацията с лицето за контакт. 

Решението ще стане веднага след приемането му. Готова съм 

с Проектоспоразумението със СЕМ. Чакам само да допълня и тази 

точка, която касае и Съвета за електронни медии.

Искам да изкажа специални благодарности за много сериозно 

положения труд на госпожа Сидерова, господин Андреев, госпожа 

Росица Матева, госпожа Камелия Нейкова, господин Цачев, госпожа 

Маргарита Златарева, госпожа Солакова, госпожа Иванка Грозева – 

специално,  господин  Ивков,  включително  и  господин  Владимир 

Пенев. Много Ви благодаря!

Проектът за решение е следния:

„На основание чл. 171, чл. 172, ал. 1, глава ХІІ, чл. 178, ал. 1–

5, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, 
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§ 1,  т.  15  и  т.  16  от  Изборния  кодекс  и  решения  №  106-ЕП  и 

№ 107-ЕП  от  9  април  2014  г.  на  ЦИК  Централната  избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

1. Централната  избирателна  комисия  съгласувано  с 

министъра  на  финансите  определя  реда  за  предоставянето  и 

разходването на средствата за медийните пакети.

2. Държавата  предоставя  средства  за  медийни  пакети  в 

размер  на  40 000  (четиридесет  хиляди)  лв.  с  ДДС  на  партии  и 

коалиции,  които  са  регистрирали  кандидати  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България и които нямат право 

на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

3. Държавата  предоставя  средства  за  медийни  пакети  в 

размер на 5000 (пет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, 

които  са  регистрирал  кандидати  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

4. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния 

бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми 

на  отразяване  на  предизборната  кампания  чрез  доставчиците  на 

медийни услуги.

5. Средствата по т. 2 и 3 се включват в сумата  към 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., 

който не може да надхвърля:

- 2  000 000 лв. за партия и коалиция.

- 100 000 лв. за инициативен комитет.

6. Централната  избирателна  комисия  заплаща  различните 

платени  форми  на  отразяване  на  предизборната  кампания  до 

изчерпване  на  средствата  на  партията,  коалицията  или 

инициативния комитет по т. 2 и 3.

7. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват 

в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и 
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отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за 

медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на 

кандидатите им.

8. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между 

партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на 

медийни услуги (медиите) и Централната избирателна комисия във 

връзка  с  изразходването  на  средствата  за  медийни  пакети  при 

излъчване  или  публикуване  на  платени  форми  на  отразяване  на 

предизборната кампания.

9. По отношение на медийните пакети се прилагат решения 

№ 106-ЕП и № 107-ЕП от 9.04.2014 г. на ЦИК.

10.  Доставчик  на  медийна  услуга  е  физическо  лице  – 

едноличен търговец или юридическо лице , което носи редакционна 

отговорност  за  избора  на  съдържанието  на  медийната  услуга  и 

определяне на начина, по който тя е организирана. 

Редакционна  отговорност  е  упражняването  на  ефективен 

контрол  върху  съдържанието,  програмните  схеми  и  каталога  на 

предоставените услуги.

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) печатни 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  новинарски  услуги  –  електронните  издания  на 

вестници,  списания,  информационни  агенции  и  други  електронни 
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издания; не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и 

други подобни и лични блогове.

12. Редът  за  предоставяне  и  разходване  на  средства  за 

медийни  пакети  се  извършва  според  правилата  на  двустранен 

договор.

13. Страните  по  двустранния  договор  са  доставчика  на 

медийната услуга и съответната партия, коалиция или инициативен 

комитет.

14. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор 

следва да са регистрирани до 5 март 2014 г. 

15. В  срок  до  26.04.2014  г.  ЦИК  определя  с  решение 

партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право 

на медийни пакети.

16. Договорът между партиите, коалициите и инициативните 

комитети и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга; 

- обема на медийната услуга;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие,  че  заплащането  на  цената  на  договора,  след 

изпълнението му, се извършва от ЦИК по сметка на медията страна 

по  договора  за  сметка  на  медийния  пакет  на  съответната 

партия/коалиция/инициативен комитет.

17. Цената  на  договора  не  може  да  надвишава  размера  на 

медийния пакет, съответно на наличните средства в него.

18. Договорът се утвърждава от ЦИК.

19. В случай, че партията/коалицията/инициативния комитет 

ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик 

медийни  услуги,  се  сключват  отделни  договори  с  всеки  един  от 

доставчиците поотделно. Сумата на цените на отделните договори 

не  може  да  надвишава  размера  на  медийния  пакет  по  т.  2  и  3, 

съответно на наличните средства в него.

30



20. За  сключване  на  договор  за  медийна  услуга 

партията/коалицията/инициативния  комитет  изпращат  заявка  до 

съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа: 

- наименованието/името на заявителя;

- наименованието  на  съответната  радио  или  телевизионна 

програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга.

21. Доставчикът на медийната услуга изпраща запитване до 

ЦИК, с копие до партията/коалицията/инициативния комитет, което 

съдържа освен данните по т. 20 и обща стойност (крайна цена в лева 

с включено ДДС) на търсената услуга и лице за контакти от страна 

на медията, както и искане за проверка дали в медийния пакет на 

съответната  партия/коалиция/инициативен  комитет  е  налична 

посочената  в  запитването  сума  (цената  на  търсената  медийна 

услуга).

22. Запитванията се входират в деловодната система на ЦИК 

по реда на тяхното постъпване.

23. Централната  избирателна  комисия  извършва  проверка 

дали в медийния пакет на съответната партия/коалиция/инициативен 

комитет е налична посочената в запитването по т.21 сума.

24. Централната  избирателна  комисия  изпраща  незабавно 

уведомление  до  медията  с  копие  до 

партията/коалицията/инициативния комитет за наличните средства в 

медийния пакет на заявителя.

25. След  сключване  на  договора  между  доставчика  на 

медийна  услуга  и  партията/коалицията/инициативния  комитет 

същият се представя от страните в ЦИК за утвърждаване от ЦИК.

26. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, 

се осъществява от ЦИК след представяне на:

- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на 

изпълнението;

- доказателства удостоверяващи изпълнението на предмета на 

договора в пълен обем; 
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-  оригинал  на  фактура издадена  от  доставчика  на  медийна 

услуга с посочване на получател ЦИК и в основанието за плащане да 

се  посочи:  “за  заплащане  на  услуга  (като  се  опише  и  видът  на 

услугата,  така  както  е  описана  в  договора)  по  медиен  пакет  на 

партия/коалиция/инициативен  комитет  (посочване  наименованието 

на страната по договора според регистрацията в ЦИК)“.

27. Доказателства по смисъла на т. 26 са:

 - при излъчване от радио- или телевизионен оператор – диск 

или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация – копие от самата публикация, от 

която е ясен броят на изданието; 

- и  други  в  зависимост  от  спецификата  на  уговорената 

медийна услуга.

28. Централната избирателна комисия си запазва правото да 

извършва самостоятелно проверка по отношение на представените 

отчетни  документи  за  изпълнение  на  договора  и  цената  на 

договорените услуги.   

29. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК 

договор  се  удостоверява  с  подписан  анекс  към  договора  или 

споразумение  за  прекратяването  на  договора,  които  подлежат  на 

утвърждаване от ЦИК.

30. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни 

в  срок  от  три  дни  след  подписване  на  анекса  съответно 

споразумението по т. 29 да го представят в ЦИК.

31. Централната  избирателна  комисия  може  да  извършва 

контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.

32. Централната избирателна комисия заплаща договорената 

цена в срок от 7 дни след представяне на документите по т. 27. 

33. Централната  избирателна  комисия  определя  лице  за 

контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети 

госпожа Виолета Георгиева.

Комуникацията  с  лицето  за  контакт  се  извършва  на  e-

mail: .......................... или телефон №: …………………….”
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  не  виждам 

възражения и съображения.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  Проект  на 

решение, който официално да бъде вече изпратен в Министерството 

на финансите, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги,  сега  вече  с  официално  писмо  веднага  след 

приемането на решението, което госпожа Мусорлиева докладва,  и 

Проекта  със  Съвета  за  електронни  медии,  ще  бъде  изпратено  за 

получаване  на  бърз  официален  отговор  от  Министерството  на 

финансите, за да можем да му дадем и номер.

Колеги, успяхме и това да съгласуваме бързо.

Имаме ли друг доклад в момента?

Заповядайте, господин Чаушев.

Точка  3. Доклад  за  интернет  страницата  на  ЦИК  и 

информация относно обема на данни. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, понеже има и точка за 

интернет страницата, както виждате, и тя започна да се структурира 

и  попълва,  пак  казвам,  ние  сме  в  процес  на  развитие  и  ще  я 

усъвършенстваме. Както виждате, вече са публикувани регистрите 

на партиите. Предполагам, след като бъде готов до 17,00 ч., ще има 

готовност  и  за  качване  на  регистъра  за  жалбите  и  сигналите  на 

гражданите  с  наличната  информация  досега.  Надявам  се  това  да 

стане. Ще стане този ден, но ви казвам, че в База „Регистри” също 

ще се появи и това.

Качени са регистрите за партиите, електронното заявление е 

гласувано – за него може би малко по-късно и след съгласуване на 

поддръжката  на  това  електронно  заявление.  Качени  са  дори  и 
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клиповете  –  не  знам дали ги видяхте  в „Разяснителна кампания”. 

Има ги в Рубрика „За гражданите”, там има подразделение, наречено 

„Разяснителна  кампания”  –  качени  са  и  те.  Развиваме  се.  По 

интернет страницата засега толкова.

Качваме  всяка  налична  информация  своевременно  при 

концентриране и получаване на цялата информация в обем. Толкова 

по тази точка първа.

По втора точка, уважаеми колеги, която е свързана с обмена 

на  информация  с  Европейската  общност,  ни  трябва  специален 

софтуер, който да криптира информацията, която ще изпращаме към 

Европейската комисия във връзка с изборите. 

В предишната Централната избирателна комисия този въпрос 

беше  обсъждан  и  общо  взето,  след  разисквания  се  стигна  до 

решението да се закупи този продукт от фирма „Алтова”. 

Получен е и превода, офертите са получени вече, преведени 

са.  Тъй като няма и време, изборите наближиха, аз Ви предлагам 

направо  да  закупим  ...  Впрочем  продуктите  на  тази  фирма  са  от 

790 евро, с поддръжката стават около 999,95 евро е първия проект, 

като ответните пакети варират до 31 990 евро. 

Тук с консултациите и с господин Христов, с техническите 

специалисти, предлагам да се спрем на първия пакет от общо 998,75 

евро. Първият пакет ще бъде годен и мисля, че ще ни свърши работа, 

за  да  задействаме  обмена  на  информацията  във  връзка  с 

организацията  на  изборите  във  всички  държави  –  членки  на 

Европейския съюз. Вече има готовност.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Представете ни и трите проекта. 

За първи път чувам за това.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Кои  три?  (Реплика  от  госпожа 

Маргарита Златарева.)

Тук  става  въпрос  за  контактните  точки.  (Реплики  между 

членовете на комисията.)
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Нямам  нищо против  да  се  обсъжда  на  председателски,  но 

когато се говори, да се уточнява, а не да се говори на ангро. Не сте в 

тази група. 

Нямам нищо против. Предлагам да кача цялата информация 

на превода на „Алтова” към момента, за да се обсъди от Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  отлагаме 

решаването на този въпрос, докато се качи цялата информация във 

вътрешната система.

Имаме ли друга готовност с доклади? 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Благодаря  Ви,  госпожо 

председател.

Искам  да  докладвам  две  писма,  които  са  пристигнали  по 

имейл, но тъй като едното е от 5-и, а другото е от 8 април, е хубаво 

да  им  отговорим,  тъй  като  са  свързани  с  упражняването  на 

изборните  права  от  страна  на  избиратели.  Двамата  от  тях  са  в 

чужбина и затова бих искал сега да ги докладвам.

Първото писмо е с вх. № ЕП-22-22 от 8 април 2014 г., с което 

госпожа Забунова по имейл ни запитва,  че  се  води по постоянен 

въпрос  в  община  „Красно  село”,  но  от  дълги  години  живее  в 

Австрия – Виена, и поради тази причина би искала да бъде заличена 

от  избирателните  списъци  в  България.  Още  през  месец  март  е 

направила запитване до община „Красно село”,  но не  е  получила 

отговор от тях и пита какво би могла да направи.

В тази връзка, по силата на Изборния кодекс, както знаем, с 

подаването на заявлението по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс, за 

гласуването  в  чужбина  де  факто  тя  ще  бъде  заличена  от 

избирателните списъци в Част първа – по постоянният й адрес тук.

Предлагам да напишем едно писмо, с което да й обясним, че 

в определения в Изборния кодекс срок, а именно до 25 дни преди 

изборния ден може да подаде заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния 
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кодекс. С подаването на заявлението тя ще бъде съответно заличена 

от избирателния списък тук по постоянния й адрес в София. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

Заповядайте за следващия доклад, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Постъпило е пак по електронната 

поща  на  адреса  на  Централната  избирателна  комисия  писмо  с 

вх. № ЕП-22-18 от 5 април 2014 г., с което господин Юруков, който 

живее  в  чужбина,  ни  уведомява,  че  информацията,  която  е 

предоставена на нашата страница, е невярна и са открити сериозни 

проблеми в документацията за изборите в чужбина. В тази връзка 

дава пример, че зад граница, според бюлетината, ще има право да се 

гласува  с  една преференция,  докато в  България  ще има  право на 

повече преференции и защо?

Освен това е посочил в писмото линк от интернет за други 

проблеми, които е открил.

По силата на Изборния кодекс преференцията може да бъде 

само  една,  независимо  къде  се  гласува  –  дали  в  България  или  в 

чужбина.  В  тази  връзка,  предлагам  да  напишем  едно  писмо  на 

господин Юруков, с което да му отговорим, че не знаем откъде е 

получил тази информация, но по силата на Изборния кодекс всеки 

един  български  избирател,  независимо  къде  гласува  –  дали  в 

страната или извън нея, може да отбележи само една преференция. 

(Шум и  реплики  между  членовете  на  Централната  избирателна  

комисия.)

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Кажете, че такава информация 

не намираме в нашата страница.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да

Отделно от това ще погледна, тъй като се опитах да вляза, но 

не видях какви са тези „други проблеми”, които той е посочил с този 

линк.

Мисля,  че  не  трябва  и  да  ги  издирваме.  В  смисъл,  да  му 

кажем, че ако установи други, ние ще сме му благодарни, ако ни ги 

предостави.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

С колективните допълнения към отговора, който е съгласен с 

този отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Получили  сме  по  имейла  запитване  от  „Нова  дума”  от 

Испания, с вх. № ЕП-23-84 от 11 април 2014 г. Тук преди това сме 

водили преписка. Сега е дошло буквално преди да бъде качено на 

сайта  на  Централната  избирателна  комисия  възможността  за 

електронно подаване, така че вече е факт.

Ще отговорим, че това вече е факт и от 9 април 2014 г. е на 

сайта на Централната избирателна комисия. 

Ако прецените да не отговаряме? Както решите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Бих искала да кажа и че 

благодарение на нашата активна кореспонденция и отговор с тях ние 

получихме благодарност, която е приложена „Към дело”. В момента 

са  благодарни  за  това,  че  сме  ги  уведомили  и  сме  осъществили 

контакт.

В тази връзка искам да използвам случая и да Ви кажа, че 

днес  пристигна  и  едно  писмо  от  господин  Петър  Нацев  – 

ръководител  на  екип  „Комуникация  и  партньорства,  европейска 
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комисия Генерална дирекция „Комуникация” – представителство в 

България, като благодарят на Централната избирателна комисия за 

изпратеното  писмо  за  информация  за  срока  за  регистрация  за 

участие в изборите за Европейския парламент и ни информират, че 

информацията ще бъде популяризирана веднага и в близките дни на 

Фейсбук-страницата  на  представителството  на  Европейската 

комисия, която достига до голям брой хора, включително граждани 

на  други  държави  членки,  живеещи  в  България,  колегите  от 

Информационното бюро на Европейския парламент и Европейската 

комисия.  Тоест  информацията  за  правата  на  гражданите на  други 

държави  членки  за  подаване  на  заявление  и  декларация  за 

включване в избирателните списъци и гласуване на територията на 

Република  България  ще  достигне  до  по-широк  кръг  от  хора. 

Повярвайте, колеги!

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващо писмо по имейла.  Позволих си 

даже да обсъдим с колегите как бихме отговорили в този случай. 

Писмото  е  с  вх.  №  ЕП-22-34  от  11  април  2014  г.,  с  което  наш 

гражданин, живеещ в ... и вероятно имащ правата да гласува, си е 

подал  вече  електронно  заявление  за  гласуване  в  Аликанте  – 

Испания, веднага след което е разбрал, че на 25 май 2014 г. няма да 

бъде там, а ще бъде в Париж – Франция. Пита: как се процедира в 

този случай? (Реплика от госпожа Румяна Сидерова.)

Да, ще му бъде отговорено в този смисъл.

Имаме  едно  писмо  с  вх.  №  ЕП-05-39,  с  което  областният 

управител  на  област  Враца  кани  председателят  на  Централната 

избирателна  комисия  госпожа  Ивилина  Алексиева  за  участие  в 

ХХІ обществен антикорупционен форум „Европейски избори 2014 – 

Гласът за Европа в бъдеще”.

Форумът ще се проведе на 25 април 2014 г. от 11,00 ч. Тук 

вече аз не мога да дам отговор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По-скоро, колега,  аз Ви 

го  представих  да  докладвате  и,  ако някой от  Вас счита,  тъй като 
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знаем  колко  интензивно  работим,  че  Централната  избирателна 

комисия  може да  предостави  ресурс  и  да  присъства  от  името  на 

комисията.  Ако  –  не,  да  отговорим в  едно  кратко  съобщение,  че 

„Поради сериозният интензитет на работа не ни е възможно”.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Мога да я дам след това и на колегите да я 

видят.

Това е покана на областният управител на област Враца за 

участие  в  ХХІ  обществен  антикорупционен  форум  „Европейски 

избори 2014 – Гласът за Европа в бъдеще”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Може  и  още  един 

аргумент – да решим да я предоставим на Обществения ни съвет и, 

ако те имат желание и възможност.

Колеги, обединяваме се около това да се обърнем към нашия 

Обществен съвет с тази покана, ако има възможност и желание да 

участват. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще предам.

Ако позволите, едно последно.

То  е  с  доста  стара  дата  и  голяма  част  от  нещата  не  са 

актуални, но въпреки всичко ще ви го докладвам. То е с вх. № 22-ЕП 

от 7 януари. Това са едни предложения от Института за социална 

интеграция.  В тази част  това  са  техни предложения относно това 

какво  трябва  да  съдържа  по  отношение  на  наблюдателите  и 

провеждането на обучения по Изборния кодекс – тоест това вече е 

отпаднало.

В  трета  страница  дават  предложения  относно 

информационната кампания. Ако не възразявате, да го предоставя на 

работната група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  това  е 

преразпределение от преписки, които са от предишната Централна 

избирателна комисия към настоящата. 

Други?

Заповядайте, колега Грозева. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:В  моя  доклад  имам  една  преписка  от 

Общинска избирателна комисия – Благоевград, с която ни молят да 

им гласуваме възнаграждение.

Преписката е заведена с вх. № ЧМИ-15-6 от 10 април 2014 г. 

Колегите  от  общинската  избирателна  комисия  са  провели  едно 

заседание на 25 март 2014 г., на което са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 12 членове. Същите са се събрали 

по повод дело в Административния съд.

За  яснота  на  колегите  ще  кажа,  че  на  16  март  2014  г.  в 

с. Изгрев  имаше  частични  избори  за  кмет  на  кметство  „Изгрев”. 

Обжалвано е решението на комисията. В тази връзка комисията се е 

събрала, взела е решение да се изготви становище по жалбата, както 

и  от  съда  са  искани  документи  и  е  следвало  да  се  отворят 

помещенията, където се съдържат изборните книжа и материали. 

Определена  е  комисия  от  трима  членове  в  състав:  Елена 

Панчева, Йордан Симеонски и Елена Димитрова, поради което искат 

да им гласуваме на 24 март 2014 г. две дежурства на председател и 

секретар,  които  са  подготвили  заседанието  и  становището  за 

Административния  съд  и  на  26  март  2014  г.  председателят  и 

секретарят са се явили на дело,  а  тримата,  които изброих,  пък са 

отворили помещението, за да набавят необходимите документи. 

Поради  това  Ви  предлагам  да  одобрим  едно  заседание  на 

25 март 2014 г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 12 членове с правно основание чл. 83, ал. 4 

от  Изборния  кодекс  и  Решение  № 1486  от  2011  г.  на  ЦИК –  от 

държавния бюджет за изплащане, и две дежурства на председателя и 

секретаря  на  24  март  2014  г.  със  същото  правно  основание  –  от 

държавния бюджет,  и  5  дежурства  на  26 март  2014 г.  на  същото 

правно основани е- от държавния бюджет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Имате ли предложения и допълнения? Няма.

Колеги,  който е  съгласен с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за  – 12: (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев  и Таня 

Цанева.)

Само още едно допълнение към докладването преди малко.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, може и да не съм чула целия 

доклад и се извинявам, ако Ви губя времето,  но заради честта  на 

пагона, тъй като става дума за предишната комисия, държа само да 

отбележа, че тази преписка е от януари месец, но тя е докладвана, 

процедирана  е,  разглеждана  е  в  Работната  група  по  изготвяне  на 

проектодокументация  за  избори  за  Европейски  парламент  и  е  с 

резолюция на ръководителя на тази група госпожа Сидерова: „Да се 

предаде на Централната избирателна комисия за Избори 2014”. 

По този повод отново се докладва, за да може да влезе към 

групата по разяснителната кампания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря  за  това 

доуточнение.

Колеги,  съжалявам,  че  ще  го  направя,  но  наистина  докато 

другите колеги приключат със своите документи, давам още 10 мин. 

Почивка.

(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги в залата сме 14 

човека. Имаме кворум. Продължаваме заседанието.

Заповядайте, колега Солакова.

Точка 8. Заличаване на регистрации на партии и коалиции.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви 

Проект  на  решение  за  заличаване  на  регистрацията  на  партия 

„Партия на българските комунисти” – Проект № 149.
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Днес с писмо с посочения изходящ номер на ГД „ГРАО” и 

приложен протокол от 11 април 2014 г. се установява, че „Партия на 

българските комунисти” не отговаря на изискването за представена 

подписка,  представен  списък  с  подкрепа  на  2500  избиратели. 

Установените коректни записи, съгласно този протокол, са 1703. 

Поради  което  и  на  основание  чл.  135,  ал.  5  във  връзка  с 

чл. 133,  ал.  3,  т.  5  от  Изборния  кодекс  предлагам  Централната 

избирателна комисия да заличи регистрацията на партия „Партия на 

българските  комунисти  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент, извършена с Решение № 127-ЕП от 9 април 

2014  г.  на  ЦИК  и  анулира  издаденото  удостоверение  №  15  от 

9 април 2014 г.

Решението подлежи по реда на чл. 58 на обжалване.

Проектът на решение е следния:

„Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: заличаване  регистрация  на  партия  „Партия  на 

българските  комунисти”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с  Решение № 127-ЕП от 

9 април  2014  г.  е  регистрирала  политическа  партия  „Партия  на 

българските  комунисти”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

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

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

кодекс. С писмо изх. № 90-03-253 от 11 април 2014 г. и протокол от 

11 април 2014 г. на ГД „ГРАО” в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 

от ИК и Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. на ЦИК е установено, 

че не са изпълнени условията на чл.  133,  ал.  3,  т.  5 от Изборния 

кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на 3420 избиратели,  подкрепящи регистрацията 

на  партия  „Партия  на  българските  комунисти“,  не  отговаря  на 

условията  на  закона.  Видно  от  представения  протокол  на  ГД 
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„ГРАО” в МРР броят на установените коректни записи е 1703, което 

не отговаря на условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г.  и Решение № 79-ЕП от 4 април 

2014 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка 

с чл. 133, ал. 3, т.  5 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

Заличава  регистрацията  на  партия  „Партия  на  българските 

комунисти”  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България, извършена с Решение № 127-ЕП 

от 9  април 2014 г.  на  ЦИК,  и  анулира издаденото  удостоверение 

№ 15 от 9 април 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  имате  ли 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  Проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, това е Решение № 148-ЕП.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вторият проект е под № 150 

във вътрешната мрежа.

Проверката  в  ГРАО  относно  списъка  в  подкрепа  на 

регистрираната  партия  „Национал-демократична  партия”  с 

посочения изходящ номер с днешна дата. Към писмото на господин 

Гетов е приложен протокол от 11 април 2014 г. относно извършената 
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проверка.  Съгласно  протокола,  заявеният  брой  е  2350,  от  които 

броят  на  установените  коректни  записи  е  2178.  Видно  от  този 

протокол, списъкът не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 

от  Изборния  кодекс,  поради  което  предлагам  Централната 

избирателна комисия да приеме решение да заличи регистрацията на 

партия  „Национал-демократична  партия”,  извършена  с 

Решение № 129-ЕП  от  9  април  2014  г.  на  ЦИК  и  да  анулира 

издаденото удостоверение № 17.

Предлагам Ви следния Проект:

„РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО: заличаване  регистрация  на  партия  „Национал-

демократична  партия”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с  Решение № 129-ЕП от 

9 април  2014  г.  е  регистрирала  политическа  партия  „Национал-

демократична  партия”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

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

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

кодекс. С писмо изх. № 90-03-254 от 11 април 2014 г. и протокол от 

11 април 2014 г. на ГД „ГРАО” в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 

от ИК и Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. на ЦИК е установено, 

че не са изпълнени условията на чл.  133,  ал.  3,  т.  5 от Изборния 

кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на 3350 избиратели,  подкрепящи регистрацията 

на  партия  „Национал-демократична  партия”,  не  отговаря  на 

условията  на  закона.  Видно  от  представения  протокол  на  ГД 

„ГРАО” в МРР броят на установените коректни записи е 2178, което 

не отговаря на условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г.  и Решение № 79-ЕП от 4 април 

2014 г. на ЦИК.
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Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка 

с чл. 133, ал. 3, т.  5 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

Заличава регистрацията  на партия „Национал-демократична 

партия” за участие в изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България, извършена с Решение № 129-ЕП от 9 април 

2014 г.  на  ЦИК,  и  анулира издаденото  удостоверение № 17 от   9 

април 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения Проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, това е Решение № 149-ЕП.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ: Считам,  че  има  една  малка  неточност 

принципно за всички решения. Просто сега я видях.

Накрая  казваме:  „Решението  подлежи  на  обжалване  пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му.”

Законът обаче ни кара в ал. 5 – вижте, да го съобщим веднага 

на партията/коалицията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Видях  в  чл.  134,  ал.  5,  че  от 

съобщаването,  което  трябва  да  бъде  незабавно.  Но  тъй  като 
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препратката  е  към  чл.  58  от  Изборния  кодекс,  съгласно  ал.  1  на 

същия член, е „в тридневен срок от обявяването му”.

Чудех  се  дали  да  не  добавим  запис,  но  тъй  като  това  е 

задължение за Централната избирателна комисия ще го съобщим на 

партията  веднага  по  всички  възможни  начини,  по  които  те  са 

предоставили  телефони  и  електронен  адрес  за  контакт.  Ще  го 

съобщим веднага, но срока тече от обявяването. (Реплики от членове 

на Централната избирателна комисия.)

Да, в техен интерес е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  за 

следващия Проект на решение, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е Проект № 151 за заличаване 

на  партия  „Българска  демократична  общност”  с  изходящ  номер, 

посочен в Проекта на решение на ГД „ГРАО” с приложен протокол 

от  11  април  2014  г.  се  установява,  че  броят  на  коректните 

установени  записи  е  2325  в  подкрепа  на  партия  „Българска 

демократична  общност”.  Видно  от  този  протокол  не  отговаря  на 

изискванията  на  закона,  поради  което  предлагам  на  същите 

основания  Централната  избирателна  комисия  да  заличи 

регистрацията  на  партия  „Българска  демократична  общност”, 

извършена с Решение № 130-ЕП от 9 април 2014 г.  и да анулира 

издаденото удостоверение № 18 от 9 април 2014 г.

Предлагам Ви следния Проект: 

„Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: заличаване  регистрация  на  партия  „Българска 

демократична  общност”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с  Решение № 130-ЕП от 

9 април  2014  г.  е  регистрирала  политическа  партия  „Българска 

демократична  общност”  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

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

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния 
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кодекс. С писмо изх. № 90-03-252 от 11 април 2014 г. и протокол от 

11 април 2014 г. на ГД „ГРАО” в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 

от ИК и Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. на ЦИК е установено, 

че не са изпълнени условията на чл.  133,  ал.  3,  т.  5 от Изборния 

кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на 2965 избиратели,  подкрепящи регистрацията 

на  партия  „Българска  демократична  общност”,  не  отговаря  на 

условията  на  закона.  Видно  от  представения  протокол  на 

ГД „ГРАО” в МРР броят на установените коректни записи е 2325, 

което не отговаря на условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния 

кодекс и Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г.  и Решение № 79-ЕП 

от 4 април 2014 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка 

с чл. 133, ал. 3, т.  5 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

Заличава регистрацията на партия „Българска демократична 

общност”  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България, извършена с Решение № 130-ЕП 

от 9  април 2014 г.  на  ЦИК,  и  анулира издаденото  удостоверение 

№ 18 от 9 април 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения Проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Това е Решение № 150-ЕП 
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Последно, във връзка с докладваното от господин Чаушев за 

точките за контакт да вземем това протоколно решение.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.)

Колеги, моля колегите, които са за комисията за публичното 

отваряне на офертите да отиват, тъй като е обявен часът, за да не 

закъсняваме.  (Реплики  от  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.)

Решението е за закупуване на софтуер от фирма „Алтова”.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В размер на 998,75 евро – първият, най-

евтин пакет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  днес  нямаме 

повече доклади.

Обявявам  следващо  редовно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия в понеделник, 14 април 2014 г.,  от 14,00 ч., 

като казвам, че  е възможно да възникнат обстоятелства,  които да 

наложат  извънредно  заседание.  Тогава  ще  бъдете  уведомени 

своевременно по телефона.

Закривам днешното заседание. 

(Закрито в 17,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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