
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 19

На 14  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 изменение и допълнение на 

Решение № 164-ЕП от 11 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Доклад  относно  постъпило  писмо  от  ГД  „ГРАО”  с  вх. 

№ ЕП-04-03 от 11 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад относно постъпило писмо от  главния секретар на 

Министерския съвет с вх. № ЕП-03-18 от 11 април 2014 г. на ЦИК 

във връзка с номерацията на удостоверенията за гласуване на друго 

място и регистрите за тях.

Докладва: Севинч Солакова.

4. Жалба от кмета на община Ивайловград срещу Решение № 

3 от 9 април 2014 г. на РИК – Хасково.

Докладва: Росица Матева

5.  Доклад  относно  постъпила  жалба  от  Н.  Гацев  до  ВАС 

срещу Решение № 98-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Камелия Нейкова



6.  Доклад  относно  постъпила  жалба от  ПП  „Българска 

демократична общност”  до ВАС срещу Решение № 150-ЕП от 11 

април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Владимир Пенев

7. Доклад  относно  постъпила  жалба от  ПП 

„Националистическа партия на България” срещу Решение № 125-ЕП 

от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Росица Матева

8. Доклад относно предоставяне на информация от Сметната 

палата.

Докладва: Камелия Нейкова

9. Доклад  относно  постъпили  за  регистрация  кандидатски 

листи.

Докладва: Камелия Нейкова

10.  Проект  на  решение  относно  жребий  за  попълване 

съставите на СИК.

Докладва: Румяна Сидерова

11.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  РИК  –  Стара 

Загора.

Докладва: Мария Бойкинова

12. Решение  за  утвърждаване  образците  на  отличителните 

знаци на секционните избирателни комисии.

Докладва: Иванка Грозева

13. Одобряване  на  текста  на  споразумението  между 

Централната избирателна комисия и Министерството на финансите.

Докладва: Росица Матева

14.  Информация  относно  организациите  на  българите  в 

чужбина.

Докладва:  Маргарита Златарева

15.  Информация  относно  информационната  кампания  и 

разяснителната кампания.

Докладва: Мария Мусорлиева
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16. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 15 май 2014 г.

Докладва: Александър Андреев

17. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий  на  реда  за  представяне  на  кандидатите,  регистрирани  от 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  в  различните 

форми  на  предизборната  кампания  по  БНТ  и  БНР  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Докладва: Александър Андреев

18. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий  на  реда  за  представяне  на  кандидатите  на  партиите, 

коалициите и инициативните комитети в диспутите на регионалните 

радио-  и  телевизионни  центрове  по  БНР  и  БНТ  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

Докладва: Александър Андреев

19. Доклад  на  комисията  за  отваряне  на  оферта  за 

компютърна обработка.

Докладва: Емануил Христов

20.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 43-ЕП от 2 април 2014 г. на ЦИК.

Докладва: Иванка Грозева

21. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

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

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
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Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Здравейте  колеги!  В 

залата  присъстват  14 члена на  Централната  избирателна комисия, 

имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Господин  Цачев  и  господин  Ивков  се  обадиха,  че  ще 

закъснеят за заседанието по обективни причини.

Проектът  за  дневен  ред  ви  е  раздаден,  той  е  качен  и  в 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. Имате ли 

предложения  за  изменение  и  допълнение  към  така  предложения 

дневен ред? Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Уважаеми  колеги,  предлагам  да 

включим проект на решение за промяна в състава на РИК – Стара 

Загора.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  предлагам  да 

включим  решение  за  утвърждаване  образците  на  отличителните 

знаци на секционните избирателни комисии.

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да  включим в дневния ред 

одобряване  на  текста  на  споразумението  между  Централната 

избирателна комисия и Министерството на финансите.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да предложа само точката 

за доклада на комисията за отваряне на офертите да мине по-напред, 

тъй като е необходимо днес да вземем решение да се качи на сайта, 

че утре в 14 ч. ще се отваря пликът с ценовото предложение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  разпределено  писмо  от  ГД 

„ГРАО”,  за  което  трябва  всички  да  са  информирани,  и  едно 

заявление  от  един  адвокат  от  Стара  Загора,  което  бих  искала  да 

докладвам в т. „Разни”.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения?  Не  виждам.  С  така  направените  предложения  за 

допълнения  в  дневния  ред  подлагам на  гласуване  дневния  ред  за 

днес.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,    Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева.)

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Бих  искала  само  да  съобщя,  че 

господин Пенев ще закъснее съвсем малко.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте, колега 

Сидерова.

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  изменение  и 

допълнение на Решение № 164-ЕП от 11 април 2014 г. на ЦИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви  писмо ЕП-03-24 от 14 

април  от  Администрацията  на  Министерския  съвет  във  връзка  с 

наше  Решение  146-ЕП  и  поставените  въпроси,  които  налагат 

промяна  в  решение.  При  докладването  съм  докладвала  и  сме 

написали,  че  номерът  на  районът  е  съгласно  ЕКАТТЕ.  Изразът 

„съгласно ЕКАТТЕ” в т. 1 трябва да се замени с израза „съгласно 

Решение № 6-ЕП на Централната избирателна комисия”. Подготвила 

съм проект на решение:

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

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ  И  ДОПЪЛВА  Решение  №  146-ЕП  от  11  април 

2014 г., както следва:

В т. 1, първото тире, думите „съгласно ЕКАТТЕ“ се заменят с 

думите: „съгласно Решение № 6-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК“.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли предложения, допълнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,   Георги Баханов,  Емануил  Христов,    Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Цветозар Томов.) 

Благодаря. Това е Решение № 151-ЕП. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

с вх. № ЕП-04-03-33 от 14 април 2014 г. от ГД „ГРАО”, с което ни 

уведомяват, че всички избирателни списъци Част І са своевременно 

предоставени на общините за обявяване, както и че предварителните 

избирателни  списъци  Част  І  съдържат  6 553 040  избиратели.  В 

списъците са включени всички български граждани, които отговарят 

на изискванията  на чл.  350,  ал.  1 от Изборния кодекс.  Писмото е 

сканирано и се намира в днешното заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Преминаваме 

към следващата точка от дневния ред. Заповядайте, колега Солакова.

Точка 2.  Доклад относно постъпило писмо от ГД „ГРАО” с 

вх. № ЕП-04-03 от 11 април 2014 г. на ЦИК.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря.  Колеги,  набързо  да  ви 

докладвам писмото, с което приключи процедурата по проверка на 

подписките  в  подкрепа  на  партии  и  коалиции,  регистрирани  в 

Централната избирателна комисия.

С  писмо  вх.  № ЕП-04-03-32  от  11  април  2014  г. главният 

директор на Главна дирекция „ГРАО” господин Гетов ни уведомява, 

че в „ГРАО” е извършена проверка на 24 списъка за регистрираните 

в Централната избирателна комисия партии и коалиции. Резултатите 
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от проверката са отразени в протоколи, които заедно със списъците 

са предоставени на Централната избирателна комисия.

Това е за сведение. Считам, че всички оригинали на писмата 

и  протоколите  от  „ГРАО”  във  връзка  с  извършената  проверка  и 

установените резултати  следва да се приложат към преписките по 

регистрация на съответните партии и коалиции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега 

Солакова, моля за доклада относно постъпилото писмо от  главния 

секретар на Министерския съвет.

Точка  3.  Доклад  относно  постъпило  писмо  от  главния 

секретар на Министерския съвет с вх. № ЕП-03-18 от 11 април 2014 

г. на ЦИК във връзка с номерацията на удостоверенията за гласуване 

на друго място и регистрите за тях.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  писмото,   от 

главния  секретар  на  Министерския  съвет,  изпратено  ни  по 

електронната  поща  от  госпожа   Янева,  началник  на  отдел 

„Регионална координация”,  както и по проекта на  споразумение с 

Министерството на финансите,  днес имахме заседание на Работна 

група 1.2. от 11 ч. За предприетите действия от наша страна ще ви 

докладват колеги членове на работната група. По тази точка госпожа 

Ганчева ще доведе до знанието ви проекта на писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с получения по 

електронната  поща  на  вниманието  на  госпожа  Солакова  мейл 

относно искане на информация дали Комисията приема  следното 

предложение  на  печатницата,  което  да  потвърдим,  а  именно 

фабричната  номерация  петцифрена  поредна,  като  за 

удостоверенията е от 00001 до 6000, а за регистрите е от 00001 до 

03000. В имейла, който е получен, е записано, че в случай че има 

друго  предложение  Централната  избирателна  комисия,  да  го 

предостави в най-кратък срок.
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Припомням ви, че ние имаме Решение № 11-ЕП от 24 март 

2014 г., в което сме посочили, че удостоверенията за  гласуване на 

друго място се отпечатват на цветна хартия и с цветно мастило и 

върху същите се отпечатва уникален фабричен номер и микротекст.

Във вътрешната мрежа е качен проект на писмо-отговор до 

госпожа Нина Ставрева, главен секретар на Министерския съвет:

„Във връзка с писмо с вх. № ЕП-03-18/11.04.2014 г. относно 

номерацията  на  удостоверенията  за  гласуване  на  друго  място  и 

регистрите за тях Ви уведомяваме следното:

С  Решение  №  11-ЕП  от  24  март  2014  г.  Централната 

избирателна  комисия  определи  единната  номерация  на 

удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  начина  на 

тяхната  защита,  като  т.  3  от  това  решение  предвижда  върху 

удостоверенията да се отпечата уникален фабричен номер.

В  тази  връзка  Централната  избирателна  комисия  приема 

предложението  за  фабрична  номерация  на  удостоверенията  за 

гласуване на друго място и за регистрите за тях, което може да бъде 

потвърдено пред Печатницата на БНБ.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на писмо, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Цветозар Томов.)

Благодаря.  Колеги,  преминаваме  към  следващата  точка  – 

жалба от кмета на община Ивайловград.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще Ви помоля да оставим тази жалба 

към края на дневния ред, тъй като не е готова цялата преписка.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Матева, отлагаме я за по-нататък.

Следващата  точка  е  доклад  относно  постъпила  жалба от 

господин  Гацев  до  Върховния  административен  съд  срещу  наше 

Решение № 98-ЕП от 8 април 2014 г. Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  №  ЕП-10-38  от  11 

април  2014  г.  е  постъпила  жалба от  „Синята  коалиция”, 

представлявана от Николай Петров Гацев, срещу Решение на ЦИК 

№  98-ЕП  от  8  април  2014  г.  С  това  решение  Централната 

избирателна  комисия  е  оставила  без  уважение  заявление  по 

преписка с вх. № ЕП-10-2 от 4 април 2014 г. С писмо на Централната 

избирателна комисия, изх.№ ЕП-08-2 от 12 април 2014 г.  жалба и 

приложенията към нея са изпратени до Върховния административен 

съд. Предлагам да изпратим към преписката и препис-извлечение от 

заседанието днес. Мисля, че не са необходими писмени бележки, тъй 

като  жалбата  е  идентична  с  предходните  много  на  брой  жалби с 

почти същите мотиви и съображения. Освен това искам да обърна 

внимание, че жалба е насочена срещу Решение № 98-ЕП от 8 април, 

а  в  искането  на  жалбоподателя  за  отмяна  на  наше  решение  е 

цитирано Решение № 96-ЕП от 8 април, което има съвсем различен 

предмет, то се отнася за поправка в изборните книжа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

съгласни ли сте с така направеното предложение да не предоставяме 

писмени записки с оглед на идентичен предмет досега? 

Който е съгласен с това, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за  – 14:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  1  (Румяна 

Сидерова.)

Колега Сидерова, ще обясните ли отрицателен вот?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Идентичните  записки  са  по  друго 

дело. По-просто от това обяснение няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова.  Мнозинството реши,  така че преминаваме нататък.  Тъй 

като докладчикът по следващата точка ще закъснее, отлагам я за по-

късна точка в дневния ред.

И преди да преминем към следващата, тъй като стана дума за 

Върховния  административен  съд,  само  едно  съобщение  да  ви 

направя.  Днес  се  свързах  с  председателя  на  Върховния 

административен съд по повод сроковете и разглеждането на делата. 

На  този  етап  Върховният  административен  съд  в  лицето  на  своя 

председател  счита,  че  Върховният  административен  съд  няма  да 

полага съботно-неделни дежурства, но въпреки това те ще съумеят 

да спазят сроковете.  Аз,  разбира се,  информирах председателя,  че 

ние  незабавно  ще  предоставяме  преписките,  независимо  дали  те 

имат  или  нямат  дежурен,  чрез  различните  форми,  обявени  на 

интернет  страницата.  Така  че  се  установи  и 

междуинституционалният контакт днес.

Отиваме  към  следваща  точка  –  доклад  относно  постъпила 

жалба  от  „Националистическа  партия  на  България”.  Заповядайте, 

колега Матева.

Точка  7. Доклад  относно  постъпила  жалба от  ПП 

„Националистическа партия на България” срещу Решение № 125-ЕП 

от 9 април 2014 г. на ЦИК.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  докладвам  ви,  че  жалбата  е 

препратена във Върховния административен съд, вече е образувано 

дело по жалбата. Делото е насрочено за 16 април. Смятам да се явя 

на делото и ще ви информирам за резултата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева.

Следващата  точка  е  доклад  относно  предоставяне  на 

информация на Сметната палата. Заповядайте, колега Нейкова.
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Точка  8.  Доклад  относно  предоставяне  на  информация  от 

Сметната палата.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подготвила съм ви проект на 

писмо до председателя Сметната палата  във връзка с ангажимента 

на Централната избирателна комисия по чл. 163 от Изборния кодекс 

със следното съдържание:

„Уважаеми господин председател,

На основание чл.163,  ал.  1  от Изборния кодекс приложено 

изпращаме  Ви  списъци  с  данните  за  банковата  сметка, 

предназначена  за  обслужване  на  предизборната  кампания  на 

партиите и коалициите, и имената и длъжностите на лицата, които са 

определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им 

отчетност по чл. 164 от Изборния кодекс.”

Тази информация трябва да изпратим в петдневен срок след 

приключване  на  срока  за  регистрация.  Към  писмото  е  приложен 

списък на партиите и на коалициите със съответните данни, които 

трябва  да  предоставим.  Те  също  са  на  вашето  внимание  във 

вътрешната мрежа.

Предлагам ви писмото да се одобри с протоколно решение и 

да се изпрати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

коментари, предложения? Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сега отварям таблицата. Ако това е 

таблицата, която ще се изпраща приложено, предполагам, че отгоре 

няма да има „Сметна палата, банкови сметки”.

Искам да направя само едно уточнение. Във втората колона, 

след номер по ред,  след наименованието на Реформаторския блок 

изписваме  имената  на  представляващите  отделните  партии  в 

Реформаторския  блок  или  изписваме  името  само  на 

представляващия  коалицията?  Аз  считам,  че  отговорните  лица 

заедно  с  длъжността  трябва  да  бъдат  в  една  колона.  Това  е  мое 

мнение.

11



КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В първата колона, където е името на 

коалицията,  това  са  представляващите  заедно  коалицията.  Тази 

информация е допълнителна, ако е необходима, тя не се съдържа в 

задължителните данни, които трябва да предоставим по Изборния 

кодекс. Всички заедно представляват коалицията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, понеже колегата 

Солакова изрази мнение, аз изразявам противно мнение. Считам, че 

няма  никаква  пречка  длъжността  на  отговорните  лица  да  бъде 

дадена  и  в  допълнителна  колона,  както  ни е  предложено,  защото 

става ясно кое лице за какво отговаря.

Други коментари, колеги?

Който е съгласен с предложеното писмо и с така направените 

корекции, както и двете предложения, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Цветозар Томов.)

Благодаря.  Преминаваме   към  проект  на  решение  относно 

жребий  за  попълване  на  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии. Заповядайте, колега Сидерова.

Точка 10.  Проект на решение относно жребий за попълване 

съставите на СИК.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  проектът  е  с  №  152  във 

вътрешната мрежа. По същество жребият е почти същият, както при 

попълване  съставите  на  районните  избирателни  комисии.  Казвам 

„почти”, тъй като тук става дума за много по-голям брой хора, които 

следва  да  бъдат  ангажирани,  за  да  бъдат  произведени  изборите. 

Затова  съм  дала  възможност  да  се  предлагат  представители  и  от 

другите партии, както и при предишните решения. Освен това съм 

дала възможност при консултациите да постигат малко по-различно 
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разпределение  в  съставите  на  секционните  избирателни  комисии, 

когато  това  се  налага,  за  да  бъдат  запълнени.  Защото  ако 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции  не  представят 

необходимия  брой  членове  на  комисии,  ние  не  можем  да  си 

позволим лукса комисиите да останат с непопълнени състави и да не 

могат да работят в изборния ден. Това е била моята логика, когато 

съм написала тази структура.

Редът  на  жребия  е  същият.  Вписала  съм,  разбира  се,  че 

представителите  на  извън  парламентарните  партии  не  трябва  да 

бъдат  повече  от  2%  в  рамките  на  общината.  Мисля,  че  това 

ограничение  е  логично,  разбира  се,  ако  няма  да  доведе  до 

непопълване на състав, като се има предвид, че и партиите, които 

имат свои представители в Европейския парламент са със същото 

представителство в секционните избирателни комисии.

Начинът на провеждане на жребия е идентичен с другия.

Добавила  съм  точка  6,  каквато  нямаше  в  предишното 

решение,  че  при  попълване  на  съставите  на  секционните 

избирателни комисии трябва да се спазват изричните разпоредби на 

чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, която казва, че никоя партия или 

коалиция не може да има повече от половината от членовете във 

всяка  една  отделна  секционна  избирателна  комисия  и  че 

председателят,  заместник-председателят  и секретарят  трябва  да  са 

предложени от различни партии и коалиции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам нещо да уточним, госпожо 

Сидерова. В т. 4.5. пише: „След изтеглянето на всеки от пликовете 

пликът  се  отваря  и  в  протокола  се  вписва  наименованието  на 

партията  или  коалицията  и  имената  на  предложения  от  нея 

кандидат.” Да разбирам ли, че в плика има едно име? Мисълта ми е, 

че примерно има десет незаети места, но има две партии освен тези 

четири парламентарно представени партии и коалиции и тези, които 

са с представителство в Европейския парламент,  ако ще изтеглим 
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само двата плика с по едно име, ще останат още осем незаети места. 

Идеята  ми е такава,  след като се изтегли един плик и се напише 

името  на  партията,  този  плик  връща  ли  се  към  първоначалните 

пликове или просто с тази партия се свършва, не участва повече? 

Това не ми е ясно.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Така както съм го написала, излиза, 

че трябва за всяко едно място да се прави. Не знам обаче доколко е 

удачно, тъй като Вашият въпрос ми подсказа, че може би е по-добре 

с  жребий  да  получи  партията  право  да  предлага  места.  Защото 

истината  е  тази,  че  понякога  се  случва  много  места  да  останат 

незаети.  И  тогава  ще  стане  нещо,  което  е  прекалено  дълго  и 

прекалено формалистично. Може би е по-добре тук да спрем след 

„коалицията”.  Или,  както  съм  го  написала,  да  ги  накараме  да 

направят повторни преговори за преразпределение на местата, при 

спазване, разбира се, на изискванията н чл. 92, ал. 6 – да няма никоя 

партия мнозинство, независимо че такава подробност няма в закона. 

Но  смисълът  на  закона  е  такъв  –  ако  има  незаети  места,  да  се 

преразпределят отново между парламентарно представените партии 

и коалиции. И да им разпишем да направят още едни консултации, 

вместо да теглят този безсмислен и формалистичен жребий. Добре 

звучи като жребий, но когато човек си представи, че трябва да се 

попълват в една община или район, където има 150 комисии, поне 

100  места,  тогава  вече  може  да  се  сети,  че  в  желанието  си  за 

демократичност  може  да  се  стигне  понякога  до  обезсмисляне  на 

процеса или по-скоро до утежняването му.

Приемам всякакви предложения. Господин Христов, понеже 

е математик, ако може да подскаже нещо, с удоволствие.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На мен изобщо ми се струва, че не 

трябва да се прави жребий, а направо партиите трябва да се съберат 

и да си разпределят останалите места по същия принцип, по който е 

било до момента.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мисля,  че  това  донякъде  съм  го 

постигнала с второто изречение в т. 1 и продължението на първото 
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изречение,  където  съм  казала,  че  трябва  да  направят  отново 

консултации и чак след това да се пристъпва към жребий. И ако при 

допълнителните  консултации  не  успеят  да  формират  съставите, 

тогава вече да се пристъпва към този жребий.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след  като  се 

извърши това доуточнение по текстовете  и смисъла, вложен в т. 1 и 

в  точки  от  4.1.  до  4.5.,  имате  ли  други коментари,  предложения? 

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Госпожо Сидерова, дали ако допълним „след изтеглянето на плик, 

пликът  се  отваря  и  в  протокола  се  вписва  наименованието  на 

партията и предложения от нея кандидат, докато се запълнят всички 

останали незаети места”. По този начин ще принудим всички партии 

да предлагат дотогава, докато се запълнят местата. Тоест вменяваме 

им задължение да правят предложения дотогава, докато се запълнят 

местата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов. Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Какъв е смисълът да се прави жребий, 

ако предложенията са по-малко от свободните места? Не е ли по-

добре  да  се  опише,  че  ако  възникне  такава  ситуация,  всички 

предложения се удовлетворяват  и едва след нови заявки се прави 

жребий, когато предложенията са повече от свободните места?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова, 

виждам, че Вие отразихте предложението на колегата Баханов, което 

е  в  смисъла  и  на  Вашето  предложение,  и  на  предложението  на 

колегата Христов.

Колеги, други предложения? Не виждам. Колега Сидерова, не 

виждам смисъла в момента да изчитаме текстовете, тъй като те бяха 

ясни.

Така  че,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение ведно с допълнението, направено в зала, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК:  за  – 16:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Цветозар Томов.) 

Благодаря. Колега, Сидерова, това е Решение № 152-ЕП:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 92, ал.  

9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. В  случай  че  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции  и  партиите  и  коалициите,  които  имат  избрани  с  техни 

кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република 

България,  но  не  са  парламентарно  представени,  не  са  направили 

поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно 

Решение  № 97-ЕП от  8  април  2014 г.  на  ЦИК  или  са  направили 

предложения  за  по-малък  от  полагащия  им  се  брой  членове,  се 

провеждат  допълнителни  консултации  за  попълване  на  незаетите 

места.  Ако  при  допълнителните  консултации  не  се  постигне 

споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други 

партии  и  коалиции,  участвали  в  консултациите  при  кмета  на 

съответната община чрез жребий.

2. За  проведения  жребий  се  съставя  протокол,  който  се 

подписва от участвалите в консултациите партии и коалиции и от 

кмета на общината или определеното с негова заповед длъжностно 

лице, което провежда консултациите.

3. Под  други  партии  и  коалиции  следва  да  се  разбира 

участвалите  в  консултациите  партии  и  коалиции,  които  нямат 

избрани  свои  представители  в  Народното  събрание  или  в 

Европейския  парламент.  Ако  на  консултациите  не  са  участвали 

други партии и коалиции, жребият се провежда между участвалите 

на консултациите партии.

4. Ред за провеждане на жребий:
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4.1. партиите  и  коалициите,  които  нямат  представители  в 

Народното събрание или в Европейския парламент и са участвали в 

консултациите при кмета на общината, правят предложение за член 

на СИК, но не повече от 2% от общия брой на членовете на СИК на 

територията на съответната община;

4.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, 

се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 3;

4.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист 

с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите 

по т. 3, направили предложение;

4.4. кметът на общината или длъжностното лице, определено 

със заповед на кмета на общината, което провежда консултациите, 

разбърква  пликовете  по  т.  4.3.,  след  което  поканва  участващо  в 

консултациите  лице  да  изтегля  последователно  пликове  до 

изчерпване на броя на незаетите места;

4.5. след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря 

и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията 

и имената на предложения от нея кандидат. Процедурата се повтаря 

до запълване на всички незаети места.

5. Когато в консултациите са участвали само парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които 

имат свой представител в Европейския парламент,  както и когато 

при  проведения  жребий  по  т.  4  са  останали  незаети  места, 

предложения  за  попълване  на  съставите  на  СИК  се  правят  от 

участвалите  в  консултациите  партии  и  коалиции.  В  тези  случаи 

жребият се провежда по реда на т. 4.3. – 4.5. от настоящото решение 

между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване 

на разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от ИК.

6. При  преразпределението  на  незаетите  места  в  СИК  и 

техните ръководства следва да се спазват изискванията на чл. 92, ал. 

6 от ИК – никоя партия или коалиция не може да има повече от 

половината  от  членовете  във  всяка  една  СИК  и  председателят, 
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заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от 

различни партии и коалиции.”

Колега Бойкинова, заповядайте.

Точка  11.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  РИК  – 

Стара Загора.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е качен под № 148 

от 13 април 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-10-37 от 08.04.2014 г. от 

Георги  Василев  Ранов  –  упълномощен  представител  на  „Синята 

коалиция  за  област  Стара  Загора,  с  предложение  на  мястото  на 

Цветка  Лазарова  Лазарова  като  член  да  бъде  назначена  Татяна 

Неделчева  Чанкова,  ЕГН …,  от  списъка  на  резервните  членове. 

Налице  е  декларация  по  чл.  65,  ал.  1  и  чл. 66  от  ИК и копие от 

дипломата  за  завършено  висше образование  на  Татяна  Неделчева 

Чанкова.

Постъпила е  и молба с  вх.  № ЕП-15-19 от 10.04.2013 г.  от 

Цветка Лазарова Лазарова, за освобождаването й като член на РИК в 

Двадесет и седми район – Старозагорски. 

„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  член  на  РИК  в  Двадесет  и  седми 

район  –  Старозагорски,  Цветка  Лазарова  Лазарова,  ЕГН  …,  и 

анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и седми район – 

Старозагорски, Татяна Неделчева Чанкова, ЕГН ....

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му.”
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Бойкинова. Колеги, чухте доклада на колегата Бойкинова. Имате ли 

някакви забележки, допълнения? Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Издадени  ли  са  удостоверения  на 

досегашните  членове?  Ако  са  издадени,  трябва  да  пишем,  че 

издаденото й удостоверение трябва да се анулира.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Ще  проверя  и  ще  го  включа  в 

решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения ни проект за решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Благодаря. Това е Решение № 153-ЕП.

Колега Грозева, заповядайте.

Точка  20.  Проект  на  решение  относно  поправка  на 

техническа грешка в Решение № 43-ЕП от 2 април 2014 г. на ЦИК.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Това  е  проект  за  поправка  на 

техническа грешка към Решение № 43-ЕП от 2 април за назначаване 

на  районна  избирателна  комисия  в  пети  район  –  Видински. 

Предлагам ви де допуснем поправка на техническата грешка, като 

името на заместник-председателя Людмил Антов Василев да се чете 

Людмил Антонов Василев.

„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 № 43-ЕП 

от 2 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Пети  район  –  Видински,  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г., както следва: 
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името на заместник-председателя на РИК в Пети район – Видински, 

вместо  „Людмил  Антов  Василев“  да  се  чете  „Людмил  Антонов 

Василев“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Същата  забележка  –  ако  има 

издадено удостоверение, да се запише в решението, че то се анулира.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с този 

проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Благодаря Това е Решение № 154-ЕП. 

Точка  12.  Решение  за  утвърждаване  образците  на 

отличителните знаци на секционните избирателни комисии.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект на решение също е 

качен във вътрешната мрежа. Той е за утвърждаване на образците на 

отличителните  знаци  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии в изборния ден. Колеги, във връзка с нашите задължения по 

чл. 231 от Изборния кодекс предлагам на вашето внимание образци 

на отличителните знаци на членовете на секционните избирателни 

комисии, които те ще носят в изборния ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. Колеги, виждате образците на отличителните знаци. Имате 

ли някакви коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  
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Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Това е Решение № 155-ЕП:

 На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  във  връзка  с  чл.  231  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава  образци  на  отличителни  знаци  на  членове  на 

СИК в изборния ден – 25 май 2014 г., както следва:

Избори за членове на 

Европейския парламент от 

Република България

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

Избори за членове на 

Европейския парламент от 

Република България

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

Избори за членове на 

Европейския 

парламент от Република 

България

СЕКРЕТАР на СИК

Избори за членове на 

Европейския 

парламент от Република 

България

ЧЛЕН на СИК
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Нейкова, 

заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

проект  на  писмо  № 98.  Във  връзка  с  проверката  на  кандидатите 

български  граждани  за  членове  на  Европейския  парламент ви 

представям проект на писмо до главния директор на ГД „ГРАО” в 

Министерството на регионалното развитие:

„Уважаеми господин Гетов,

Приложено  изпращаме  Ви  за  проверка  списък  на 

кандидатите-  български  граждани  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България, предложени за регистрация от:

ПП Синьо единство

КП АБВ

ПП Партия на зелените

КП Коалиция за България

ПП Българска национално-патриотична партия

Списъка предоставяме на технически носител в електронен 

вид в EXCEL формат съгласно Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. 

на ЦИК.

Приложение: съгласно текста.”

Предлагам  да  изпратим  наведнъж  кандидатите  на  така 

посочените  партии  и  коалиции,  а  вече  всяка  следваща  листа  с 

отделно писмо или в рамките на деня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Колеги, погледнете писмото.

Който  е  съгласен  с  така  предложеното  писмо,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)
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Благодаря.  Преминаваме  към  следващата  точка  от  дневния 

ред  –  текст  на  споразумение с  Министерството  на  финансите. 

Заповядайте, колега Матева.

Точка 13.  Одобряване  на текста  на  споразумението между 

Централната избирателна комисия и Министерството на финансите.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

споразумение между  Централната  избирателна  комисия  и 

Министерството  на  финансите.  Виждате  в  червено  корекциите  на 

Министерството на финансите, които изпратиха преди да влезем в 

залата. Предлагам да ги приемем като предложение за промяна, тъй 

като  касаят  и  обхвата  на  споразумението  в  частта,  в  която  са 

задълженията на Министерството на финансите.

Това,  което  ние  предложихме  като  текст,  е  в  чл.  5  – 

допълнихме, че всъщност Решение № 140-ЕП от 10 април 2014 г. на 

Централната  избирателна  комисия  заедно  с  всички  решения  на 

Централната избирателна комисия, които са свързани с контрола на 

дейностите по отпечатване на хартиените  бюлетини, представляват 

неразделна  част  от  това  споразумение.  За  да  не  утежняваме 

споразумението с отново изписване на всички наши функции.

Предлагам  да  одобрим  текста  на  споразумението  с 

протоколно  решение  и  да  упълномощим  председателя  да  го 

подпише.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Матева.  Колеги,  имате  ли  предложения?  Заповядайте,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли един въпрос? В чл. 4, ал. 4 на 

мен лично не ми е съвсем ясен текстът. Казваме, че унищожаването 

на неизползваните хартиени бюлетини не се извършва по реда на 

унищожаването на ценните книжа. А по какъв ред се извършва, не е 

казано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  реда  на  Изборния 

кодекс.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може би това трябва да се допълни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но те не се унищожават.

РОСИЦА  МАТЕВА: Неизползваните  бюлетини  не  се 

унищожават, а се съхраняват.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Солакова  ще 

обясни.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  чл.  209,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс  предвижда  осъществяване  на  контрол  при 

отпечатването на хартиените бюлетини на Централната избирателна 

комисия и на Министерството на финансите по реда на Наредбата за 

условията и реда за отпечатване на ценните книжа. Министерството 

на  финансите  постави  пред  нас  този  въпрос  и  вие  знаете,  че  се 

проведе  и  среща,  включително  и  след  изготвянето  на  проекта  на 

споразумение в първа редакция,  включително и в процедурата по 

приемането  на  нашето  Решение  №  140-ЕП  за  осъществяване  на 

контрола от страна на Централната избирателна комисия и по този 

въпрос изразихме становище.  Централната избирателна комисия и 

министърът  на  финансите  осъществяват  съвместния  контрол  от 

момента  на  изготвянето  на  четирите  екземпляра  предпечатна 

заготовка, които Централната избирателна комисия съгласува, това 

се  удостоверява  със  съответния  подпис  и  се  изпраща  на 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  печатницата,  и 

Министерството на финансите и един екземпляр се съхранява при 

нас.  Централната  избирателна  комисия  чрез  свои  упълномощени 

представители присъства на първия отпечатък в печатницата преди 

да започне печатането на всички бюлетини – това е също контрол. 

Съвместният  контрол  е  от  момента  на  съгласуването  на 

предпечатната  заготовка  и  съгласуването  на  първия  отпечатък  от 

бюлетините  и  приключва  с  предаването  на  бюлетините  на 

областните  администрации  с  участието  и  на  представители  на 

районните избирателни комисии. 

Тъй като Наредбата  за  условията  и реда за  отпечатване на 

ценни  книжа  включва  унищожаването  на  всички  неупотребени 
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ценни  книжа  извън  технологичния  отпадък,  ние  приехме,  че 

Централната избирателна комисия няма как да  преуреди редът за 

съхранението на бюлетините, които са предоставени на областните 

администрации  за  предоставяне  на  секционните  избирателни 

комисии. И в този случай говорим за две категории неизползвани 

бюлетини – едните, които ще останат в администрацията и те няма 

да са стигнали до секционната избирателна комисия. За тях знаете, 

че Изборният кодекс не казва нищо, унищожават се по съответния 

ред,  съобразявайки  се  с  вътрешните  актове  в  съответната 

администрация. А втората категория неизползвани бюлетини, това 

са онези изборните книжа и материали, които се опаковат по ред, 

определен от Централната избирателна комисия съгласно Изборния 

кодекс и опаковани, прибрани в чували, завързани и запечатани по 

съответния начин, се предават на общинската администрация. Те не 

се унищожават.

Нашето решение включва унищожаването на технологичния 

отпадък във фабриката, където се е получил този излишък и където 

ще  е  останал  този  технологичен  отпадък.  Представители  на 

Централната  избирателна комисия,  представители на този отдел в 

Министерството  на  финансите,  който  извършва  контрола  върху 

ценните книжа, заедно ще присъстват при унищожаването на този 

технологичен отпадък. Така че тези въпроси са уредени в Решение 

№ 140-ЕП и може би малко се повторих, с оглед на становищата, 

изразени при приемането на това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. Колега Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  бих  ви  предложила  малка 

редакция  на  това  изречение,  която  според  мен  няма  да  промени 

смисъла, но според мен ще отклони съмнението. Нека да звучи така:

„Не се извършва унищожаване на неизползваните хартиени 

бюлетини след произвеждане на изборите в страната и извън нея по 

реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване на ценните 

книжа.  Съхраняването  и  унищожаването  на  тези  бюлетини  се 
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извършва по ред, определен с решение на ЦИК.” Ако в Решение № 

140-ЕП сме посочили,  че  ЦИК ще вземе  решение,  значи  направо 

казваме „по реда на Решение № 140-ЕП”, а там е разяснено, че ще 

следва допълнително решение за опаковането и унищожаването.

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли само да поясня? Доколкото в 

тази  част  на  споразумението  се  описани  задълженията  на 

Министерството на финансите, смятам, че коректният запис е този, 

който  предложи  госпожа  Сидерова,  само  с  промяната,  че  не  се 

извършва  унищожаване  на  неизползваните  хартиени  бюлетини, 

останали след произвеждане на изборите по реда на Наредбата за 

условията и реда за отпечатване на ценните книжа. Оттам нататък, 

брак, неизползвани бюлетини и т.н. са по наши решения, които са 

неразделна част (така приехме) от това споразумение, така че там ще 

бъдат уредени и вече са уредени някои от тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  позволете  и  на 

мен  да  подкрепя  докладчика  с  редакционната  поправка  „не  се 

извършва унищожаване”. Струва ми се, че става съвсем ясно и това е 

целта.

Колеги, виждам, че постигаме съгласие. Който е съгласен с 

така предложения проект на споразумение и да ме упълномощите да 

го подпиша, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева,   Румяна Сидерова,   Цветозар Томов.) 

Благодаря. Едно съобщение от колегата Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  огромно 

задоволство  ви  докладвам  току-що  пристигналото  писмо  от 

Министерството  на  финансите,  с  което  ни  казват,  че 

Министерството  на  финансите  съгласува  изпратения  проект  за 

решение, а именно медийните пакети относно реда за предоставяне 
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и разходване на средства за медийни пакети съгласно чл. 178, ал. 5 

от Изборния кодекс, без забележки и предложения.

С това ви моля да упълномощим председателя да даде номер 

на нашето решение. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, решението ни за 

медийни пакети ние го разглеждахме като проект и го приехме с 

протоколно решение. Поставям го на гласуване.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов.) 

Благодаря. Колеги, това Решение е № 156-ЕП.

Заповядайте, колега Христов.

Точка  19.  Доклад  на  комисията  за  отваряне  на  оферта  за 

компютърна обработка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.  Аз ще направя само 

едно  кратко  съобщение  как  премина  в  края  на  петъчния  ден 

заседанието  на  комисията,  която  вие  упълномощихте  да  отвори 

офертите  за  компютърната  обработка  на  резултатите  от 

предстоящите избори. Така както бяхме решили, малко след 17 ч. 

комисията  в  присъствието  на  около  десетина  журналисти  и  на 

представители  на  участника,  който  единствен  беше  представил 

офертата,  извърши  необходимите  действия  по  отношение  на 

отваряне  на  офертата  и  проверка  на  документите  в  нея  дали 

отговарят на изискванията на нашето задание  и изобщо на конкурса. 

Установи  се,  че  единствен  участник  е  фирма  „Информационно 

обслужване”  АД.  Офертата  беше  подадена  десет  минути  преди 

изтичането на крайния срок.

Извършената  проверка  показа,  че  всички  необходими 

документи, които сме изискали съгласно нашето задание в обявения 

конкурс,  са  налице,  за  което,  разбира  се,  се  състави  съответният 
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протокол.  Днес  в  11  ч.  имахме  междинно  заседание,  в  което  да 

разгледаме подробно представените документи в плик № 2, който 

касае техническия проект на самото задание, и уточнихме утре от 11 

ч.  (затова  каним всички наши колеги,  които  имат  възможност  да 

дойдат) в тази зала да присъстваме на представяне на програмния 

продукт.  Това  е  първичното  представяне  –  искам  да  обърна 

внимание – тоест тук ще се представят само принципите, по които 

ще се извършва обработката. След като одобрим и сключим договор 

с фирмата, която ще бъде изпълнител, в задълженията й се включва 

около  15-20  дни  преди  изборния  ден  да  направят  вече  цялостно 

представяне  на  основния  програмен  продукт  със  зададени  от  нас 

данни,  които  да  бъдат  обработени.  Тогава  ще  се  приеме  самият 

програмен продукт, но аз използвам момента да ви поканя утре да 

дойдете тук да видим технологията, която те предлагат. Вярно е, че 

по-старите  колеги  познават  принципа,  по  който  се  обработва,  но 

добре е всеки да се запознае.

Другото, на което искам да обърна внимание, е ,че утре в 14 

ч.  ще  отворим  и  плик  №  3,  тоест  ценовата  оферта,  която  е 

представена от кандидата за участник в конкурса. В тази връзка ще 

моля  да  качим  съобщение  на  нашия  сайт,  с  което  да  поканим 

журналисти да присъстват на отварянето на офертата, тъй като те се 

интересуваха живо от тази оферта още от деня на отварянето, но им 

казахме, че съгласно нашето задание за участие в конкурса ценовата 

оферта е последното нещо, което се отваря, след като се убедим, че 

всички останали условия са изпълнени.

След  отварянето  на  офертата  комисията  ще  излезе  с 

окончателен  протокол.  Записано  е,  че  до  15  ч.  трябва  да  е  готов 

протоколът и смятам, че утре в следобедното заседание ще можем да 

представим  и  протокола  на  комисията,  за  да  можем да  утвърдим 

спечелилия конкурса и да предложим сключването на договор.

Това,  за  което  ви  моля,  е  да  вземем  решение  да  качим 

съобщение на нашия сайт днес,  че утре в 14 ч.  ще бъде отворена 
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ценовата оферта и че каним желаещите представители на медиите, 

разбира се, и участника да присъстват на това отваряне.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Чухте 

формулираното предложение за съобщение. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов.) 

Благодаря, колеги.

Продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Златарева.

Точка 14.  Информация относно организациите на българите 

в чужбина.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, искам да ви 

запозная с един много дебел материал – информация за адресите на 

организациите на българите в чужбина, изпратени тази сутрин. Утре 

в  10,30  ч.  Работна  група  1.10.  ще  се  занимае  подробно  с  този 

материал, но аз искам колективно да изчистим няколко въпроса.

Почти в целия свят има организации на българите в чужбина. 

Трябва ли на всички представени от Министерството на външните 

работи  адреси  от  света  да  се  изпращат  съобщения  във  връзка  с 

изборите и във връзка с правилата или това да направим само за тези 

организации на българите в чужбина, които се намират в рамките на 

територията  на Европейският съюз с  оглед на това,  че именно те 
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имат право да откриват повече секции и различни секции.  Това е 

единият въпрос, който аз мисля, че можем да поставим тук.

И второ, по какъв начин ще контактуваме с тях. Казах вече, 

те  са  над  сто  –  по  имейл,  на  всички  вестници  ли,  електронни 

издания, отделни адреси със седалища?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  благодаря  на  колегата 

Златарева, че предостави този материал сега на вниманието ви. Аз 

също го  бях включила в моето изложение пред вас  в  следващата 

точка. Нашата Работна група 1.7. беше помолила да бъде изпратено 

това, разбира се, да е на разположение на всички работни групи. Но 

първото нещо, за което говорихме, е с цел всички материали, които 

са  по  информационно-разяснителната  кампания,  да  им  бъдат 

предоставени. Това го имаме предвид в нашата работна група.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: След това, още един конкретен 

въпрос, който ние не бихме могли да разрешим в Работна група 1.10. 

сами. Давам пример. В Австралия е предоставена възможност да се 

гласува  само  в  Камбера,  столицата.  Обаче  се  отказа,  че  там  има 

големи секции в Сидни. След като са извън Европейският съюз, как 

ще обхванем тези хора да гласуват?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Никак няма да ги обхванем, защото 

нямат избирателни права.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре.  Използвам  случая  да 

представя  и  отговор  на  едно  писмо,  което  ме  смути  с  оглед 

тълкуването.  То  е  във  вътрешната  мрежа  под  номер  99. 

Министерството  на  външните  работи  пита  следва  ли  да  гласуват 

членовете  на семействата  на нашите дипломатически и консулски 

представители извън територията на Европейският съюз, след като 

не  са  по  трудов  договор  лично  тези  членове  или  не  са 

командировани  дългосрочно  в  задгранично  представителство.  Аз 

мисля, че няма спор по този въпрос, те са част от семейството и не се 
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налага  да  имат  никакви  трудови  договори  и  затова  предлагам 

отговора такъв, какъвто го виждате – че членовете на семействата 

имат  активно  избирателно  право,  независимо  че  не  са  сключили 

договор.

Не знам защо ми задават този въпрос. Съгласни ли сте с този 

отговор, колеги?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз изцяло подкрепям казаното от 

колегата Златарева. По силата на Виенската конвенция те като част 

от семейството на дипломатическия агент имат същите права и се 

счита,  че  са  изпратени  от  българската  държава.  Не  може  ние  да 

изключим тези хора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Като споделям, общо взето, конвенцията, 

проблемът, както винаги ще дойде в попълването на декларацията и 

съответната  й  проверка  от  „ГРАО”,  който  въпросен  проблем  ще 

започне  да  свети в  системите  червено.  Този момент трябва  да  се 

уточнява.  Така  че  аз  бих  се  повъздържал  малко  с  такъв  отговор 

набързо. Просто трябва да се уточнят системите с „ГРАО”.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  мисля,  че  спорът 

продължава.  Считаме,  че  това  вече  не  касае  тяхната  уседналост, 

защото  те  са  част  от  тази  група  българи,  които  са  изпратени  от 

българската държава да работят там и не може изобщо да се говори 

за проверка на заявлението и за уседналост.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Въпросът,  както  винаги  е  един  от 

основните  проблеми  в  изборния  процес  по  отношение  на 

гласуването  в  чужбина,  е  как,  по  какви  системи  в  „ГРАО”  се 

проверява  прословутата  уседналост.  Ето  за  това  става  въпрос. 

Защото  аз  имам  купища  допълнителни  искания,  които  също  ще 

предложа на работната група. Така че не е толкова лесен проблемът.

31



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че 

ние  се  обединихме  около  втора  точка,  но  с  оглед  целостта  на 

писмото  утре  да  видим  и  точка  първа  и  тогава  да  приемем 

протоколно  решение.  Мисля,  че  по  точка  втора  сме  напълно 

обединени и това се протоколира в момента.

Следваща  точка  от  дневния  ред  е  информация  относно 

информационната и разяснителната кампания.  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

Точка 15.  Информация относно информационната кампания 

и разяснителната кампания.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  по  тази  точка 

първо  ви  давам  отчет  за  това  какво  свършихме,  какво  съм 

предоставила на вниманието ви във вътрешната мрежа.

След  десетдневния  период  от  4  април  до  днес,  в  който 

координирахме мненията във връзка с нашето задължение по чл. 57, 

ал. 1, т. 32 за информационна и разяснителна кампания  на всички 

професионални  организации  на  доставчици  на  медийни  услуги, 

представители на средства за масова комуникация, които се отзоваха 

на  нашите  покани,  както  и  с  оглед  на  техните  представители  с 

работната група към ЦИК, с обществения съвет към ЦИК и с оглед 

разпоредбите на Изборния кодекс, както и приетата от ЦИК работна 

концепция, ви информирам за следното.

На  основание  на  Изборния  кодекс  ЦИК  предоставя  и 

провежда  чрез  средствата  за  масово  осведомяване  разяснителна 

кампания  относно  правата  и  задълженията  на  гражданите  при 

подготовка  и  произвеждане на изборите според нашите критерии, 

отразени в приетата от нас концепция, по наше усмотрение, тоест на 

Централната избирателна комисия, сме приели необходимите форми 

и методи за горепосочените цели.

На следващо място, работната група съобрази ролята, която е 

предвидена  в  Конституцията  на  Република  България  и  Изборния 

кодекс,  на  Централната  избирателна  комисия,  като  основен  свой 
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критерий считаме и запазването на имиджа и репутацията на ЦИК 

като  основен  държавен  орган  по  управлението  на  всички  видове 

избори.

В  този  смисъл  изключително  много  държим  да  има  ясно 

разграничение  между  информационно-разяснителната  кампания  и 

предизборната агитация на политическите субекти и предоставените 

множество оферти, които са длъжни да ни предоставят доставчиците 

на  медийни  услуги  относно  предизборната  агитация  на 

политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Ето защо 

във  вътрешната  мрежа  съм  ви  представила  таблица,  която  ви 

предлагам след това обстойно разглеждане на тези оферти за нашата 

информационна  и  разяснителна  кампания  с  оглед  на  нашите 

критерии,  с  оглед  на  запазване  на  имиджа  на  органа.  Моля  да  я 

видите и след като се запознаете подробно, по преценка на госпожа 

председателката,  когато всички са се запознали с нея, можем да я 

гласуваме протоколно.

Разказвам ви по-нататък какво предлага работната група.  В 

случай че Централната избирателна комисия одобри тази таблица, 

съм  подготвила  проект  на  договор,  който  също  ви  моля  да 

погледнете.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  не  съм  канена  на  тази  работна 

група, въпреки че съм член.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С всички, на които беше възможно, 

беше консултирана. Не е казано, че нещо ще гласуваме в момента, 

предоставяме  го  на вниманието ви.  Разказвам какво предлагаме с 

колегите,  с  които  успяхме  да  се  съберем.  След  като  разгледате 

нещата,  след  като  ги  преценим  и  одобрим,  ви  предлагам  при 

желание проектодоговор, който да бъде еднакъв за предоставяне на 

всички доставчици на медийни услуги, които са подали офертите си 

и  които  ние  сме  съобразили,  че  отговарят  на  критериите  ни.  Но 

договорът  ни  е  един.  При  желание  го  подписваме  след  като  го 

прегледате,  разбира  се,  не  е  задължително  да  бъде  в  днешното 

заседание, а да бъде на разположение и след това при желание да 
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бъде подписван със съответните доставчици на медийни услуги с 

оглед на техните специфики.

Това е дотук. То е само проект, за да го видят всички, да си 

кажат бележките.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  обаче  искам  да  знам  кои  са 

колегите, с които сте се събирали, без да каните останалите членове 

на работната група. Ще ме простиш, но ние сме в съседни стаи и не 

съм чула, че има шум в твоята стая. Не може по този начин!

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Сидерова, много Ви моля 

да  не поднасяте  нещо,  като че  ли аз правя някаква тайна сбирка. 

Това е предложение, което е на базата на критериите на тези оферти, 

които са ни залели.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  доколкото 

разбирам, колегата Мусорлиева е положила съществени усилия да 

обобщи и да направи някакво предложение. Ще помоля колегите от 

ЦИК,  тъй като вече  разяснителната  кампания и информационната 

кампания идва на дневен ред, и колегите от работната група, и други 

колеги да се включат в този процес, за да можем да изработим ясни 

критерии, по които ще правим подбор, и всичко онова, което сме си 

говорили досега. България за тази информация. Моля, колеги, да се 

запознаете с предложенията.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Второто нещо,  което  имам да  ви 

докладвам, е, че е изпратено за съгласуване споразумение от Съвета 

за електронни медии. В момента Съветът за електронни медии  го 

преглежда с оглед новите решения във връзка с медийните пакети. 

То също е качено за сведение на всички като проект.

Проекта за договор съм го работила изцяло сама с оглед на 

това да го погледнете. Всичко останало е консултирано с господин 

Цветозар Томов, с господин Чаушев, с госпожа Нейкова, с господин 

Андреев и с които съм успяла да консултирам каквото мога. Затова 

го  представям  на  вниманието  на  всички  членове  на  Централната 

избирателна  комисия  без  никакви претенции за  бързане  и  даже с 
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оглед на това да не е в последния възможен ден, който ще бъде 25 

април, уважаеми госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не си ни викала като работна група. 

И  с  Андреев  не  си  го  съгласувала.  Поставихте  въпроса  извън 

микрофон  и  ти  реши,  че  трябва  да  раздухаш,  че  аз  имам  мания. 

Нямам мания, но като съм член на работната група, трябва поне да 

знам, че се събира групата и като не мога да дойда,  коректно ще 

кажа, че не мога да дойда. Както знам за една сбирка, когато искаше 

да решаваш как да бъдат клиповете и ми каза: ти като не можеш, 

недей  идва!  Без  аз  да  ти  кажа,  че  не  мога  да  дойда.  Дойдох, 

съгласувах, оказа се, че съм на същото мнение и те подкрепих.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединихме се в 

момента,  че  ще  гледаме  всички  задълбочено  тези  документи. 

Преминаваме  към следващата  точка  от  дневния  ред.  Заповядайте, 

колега Андреев.

Точка  16.  Проект  на  решение  относно  процедура  за 

определяне  чрез  жребий  номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 15 май 2014 г.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  на  25  април 

изтича  срокът,  в  който  ние  трябва  да  проведем  жребий както  по 

отношение на номерата на бюлетината за гласуване по отношение на 

партиите  и  коалициите  и  независимите  кандидати,  издигнати  от 

инициативни комитети, така също и да определим чрез жребий реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и 

инициативни  комитети  в  различните  форми  на  предизборната 

кампания  в  Българското  национално  радио  и  Българската 

национална телевизия и съответно да определим и процедурата, по 

която ще бъде провеждат жребият за представяне на кандидатите на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  в  диспутите  по 

регионалните  радио-  и  телевизионни  центрове  на  Българското 

национално радио и Българската национална телевизия.
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В тази връзка съм подготвил три проекта. Първият проект е с 

№  159  във  вътрешната  мрежа.  Жребият  по  отношение  на 

представянето  в  различните  форми  на  предизборна  кампания  по 

Българското национално радио и Българската национална телевизия 

е № 157 и редът за провеждане на жребия за регионалните центрове 

е № 158. 

Не знам дали да ви ги чета или само да ви обясня какъв е 

принципът.  Това  е  принцип,  който  е  установен  и  до  момента  в 

работата  на  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с 

провеждането  на  съответните  жребии  както  по  отношение  на 

подреждането в бюлетината, така и по отношение на представянето 

в предизборната кампания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  тъй  като 

наистина  е  установена  практика,  разкажете  с  няколко  думи  за 

принципите.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Започвам с първия проект. Той е 

по отношение на номерата. Разликата от отменения Изборен кодекс 

е,  че  тук  при  жребия  участват  освен  партиите  и   коалициите,  и 

независимите  кандидати,  които  са  издигнати  от  инициативни 

комитети.  При  предишния  кодекс  участваха  само  партиите  и 

коалициите,  докато  независимите  кандидати  се  вписваха  по 

поредност на подадените от тях заявления. Процедурата протича с 

три  кутии,  като  в  едната  кутия  се  включват  в  отделни  пликове 

имената на членовете на Централната избирателна комисия, които 

присъстват  по  време  на  жребия;  във  втората  кутия  се  поставят 

наименованията  както  са  изписани  в  заявлението  за  регистрация, 

тоест както ще искат да бъдат вписани в бюлетината на партиите и 

коалициите.  Тук  вместо  инициативните  комитети  съм  сложил 

независимите кандидати, тъй като в жребия ще участват само партии 

и коалиции, които са издигнали кандидатски листи и по този начин 

инициативният комитет не е сам, който участва,  а е независимият 

кандидат,  който  де  факто  ще  участва  в  битката  за  член  на 

Европейския  парламент  от  Република  България;  и  трета  кутия,  в 
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която са номерата, с оглед на това да бъде определена поредността 

на вписване на бюлетината.

Председателят  изтегля  име  на  член  на  Централната 

избирателна  комисия,  който да  тегли от първата  кутия и член на 

Централната  избирателна  комисия,  който  тегли  от  втората  кутия 

съответния номер. Така до изчерпването на номерата на коалициите 

и номерата в третата  кутия.  Въз основа на  това вече  се определя 

подреждането.

Аз  съм  определил  това  да  стане  на  23  април  2014  г.  Ние 

трябва да обявим с решение жребия, който е проведен, като на самия 

жребий  могат  да  присъстват  освен  представителите  на 

инициативните  комитети,  партии  и  коалиции,  също  така  и 

средствата  за  масова  информация,  кандидатите,  включително  и 

наблюдатели.

В  т.  13  не  е  написан  часът,  аз  предлагам  да  го  проведем 

сутринта  около  11  ч.,  тъй  като  имаме  два  жребия  и  ние  ще  ги 

проведем  едновременно,  за  да  може  на  следобедното  заседание 

направо  да  вземем решението,  с  което  да  обявим поредността  на 

подреждане  както  в  бюлетината,  така  и  при  представянето  на 

кандидатите в предизборната кампания. Затова предлагам едното да 

е  в  11 ч.,  другото – в 12 ч.,  за  да имаме възможност да поканим 

медиите  да  присъстват,  както  и  съответните  партии  и  коалиции, 

които са издигнали кандидатски листи, независимите кандидати или 

представители на съответния инициативен комитет.

Ако имате  някакви забележки или допълнения,  моля да  ги 

направите. Ако не – предлагам да го приемем така както е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  видяхте 

решението, то наистина е ясно и изчистено. Имате ли предложения 

за корекции, допълнения? 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,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  
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Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов.) 

Благодаря, колеги. Това е Решение № 157-ЕП:

„На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  21  и  чл.  372  от  Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Регламентира  следната  процедура  за  теглене  на  жребий  за 

определяне  на  поредните  номера  на  кандидатските  листи  на 

регистрираните  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

бюлетината за гласуване за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г. 

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които 

съдържа  името  на  присъстващ  член  на  ЦИК,  като  името  на 

председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

2. Във  втора  кутия  се  поставят  еднакви  пликове,  всеки  от 

които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия или 

коалиция, както е посочено в заявлението за регистрация, или името 

на  независим  кандидат  издигнат  от  съответния  инициативен 

комитет, за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: 

„ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ”.

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по 

един  пореден  номер.  Броят  на  пликовете  е  равен  на  броя  на 

регистриралите  кандидатски  листи  в  ЦИК  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети.  Кутията  се  обозначава  с  надпис: 

„НОМЕРА“.

4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика 

от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще 

пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на 

плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на 

ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
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5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от 

втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия, коалиция 

или независимия кандидат.

6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от 

третата  кутия  плик,  съдържащ  пореден  номер  за  вписване  в 

бюлетината за гласуване за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

7. Процедурата  по  т. 4–6  се  повтаря  до  изчерпване  на 

регистриралите  в  ЦИК  кандидатски  листи  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

8. Определеният  номер  е  еднакъв  за  цялата  страна  и  за 

гласуването извън страната и се отпечатва върху бюлетините и на 

протоколите на СИК и РИК в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

9. Резултатът  от  проведения  жребий  Централната 

избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от 

ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

10.  Тегленето  на  жребия  се  извършва  публично  и  на  него 

могат  да  присъстват  представители  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети,  регистрираните  от  тях  кандидати  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

13. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 април 2014 г. от 

11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ 

№ 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София“.”

Точка  17.  Проект  на  решение  относно  процедура  за 

определяне  чрез  жребий  на  реда  за  представяне  на  кандидатите, 

регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в 

различните  форми  на  предизборната  кампания  по  БНТ  и  БНР  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващият проект се отнася до 

жребия,  свързан  с  определяне  на  поредността  на  представяне  на 

кандидатите,  регистрирани  от  партии  и  коалиции  и  инициативни 

комитети  в  различните  форми  на  предизборната  кампания  по 

Българската национална телевизия и Българското национално радио. 

Основанието  е  чл.  192 от  Изборния кодекс.  И тук съм използвал 

процедурата,  която  вече  е  залегнала  като  практика,  с  оглед  и 

установеността  на  тази  практика,  и  добрите  резултати,  които  до 

момента  тя  е  показала.  Разликата  е,  че  по  силата  на  чл.  139  от 

отменения Изборен кодекс формите, които бяха предвидени в него, 

бяха три, а именно диспути, клипове и други форми и хроники. В 

настоящия  Изборен  кодекс  хрониките  са  отпаднали  като 

самостоятелна форма на отразяване на предизборната кампания, те 

попадат в рамките на „други форми”, евентуално които следва да 

бъдат  определени  от  Българската  национална  телевизия  и  от 

Българското национално радио. Тоест в случая ще теглим жребий 

само за две форми.

Разбира се, в процедурата за жребия съм гледал да спазим и 

принципа, който е установен в новия Изборен кодекс, а именно за 

равнопоставеност  и  значимост  на  всеки  един от  кандидатите  при 

отразяването  на  неговата  предизборна  кампания.  Жребият  пак  се 

ръководи от председателя на Централната избирателна комисия. В 

случая имаме жребий за всяка една от двете форми, като имаме две 

кутии  –  едната  кутия  е  с  пликове  с  имената  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия,  които присъстват на жребия,  а 

във  втората  кутия  са  обозначени  партиите  и  коалициите  и 

независимите кандидати като наименования. Председателят вади от 

първата  кутия  плик,  колегата,  който  е  определен  от  Централната 

избирателна  комисия  съответно  вади  пликовете  от  другата  кутия, 

която е на партиите и коалициите и независимите кандидати и този 

жребий се повтаря и за диспутите.

Тук  е  предвидено  в  Изборния  кодекс,  че  участват  само 

представители  на  съответните  партии  и  коалиции  и  инициативни 
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комитети и представители на Българската национална телевизия и 

на  Българското  национално  радио,  но  тъй  като  той  ще  следва 

жребия, който е по отношение на бюлетината, аз считам, че няма да 

има  пречка  представители  от  останалите  медии,  които  искат  да 

присъстват и на този жребий, да останат. 

Предлагам провеждането на този жребий да е от 12 ч., тоест 

да  можем да  приключим с  жребия,  който  е  по  бюлетината,  и  да 

започнем жребия по отношение на представянето в предизборната 

кампания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Андреев, за подробния доклад. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Имам 

само един уточняващ въпрос към колегата Андреев. В докладвания 

проект за решение, т. 7, се казва, че председателят на ЦИК изтегля 

плик от първата кутия и обявява името на члена на ЦИК, който ще 

пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на 

името пликът не се връща в първата  кутия,  докато в предишното 

докладвано  проекторешение  двата  плика,  които  се  изтеглят,  се 

връщат в кутията.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тъй  като  при  този  жребий 

колегата, чието име е изтеглено, тегли от втората кутия за всички 

партии и  коалиции и  инициативни  комитети,  след  което  вече  ще 

бъде изтеглен втори колега член на Комисията, който тегли вече за 

втората  форма  за  отразяване.  Докато  в  другия  случай  при 

подреждането в бюлетината, там всеки ще може да се изреди, за да 

можем да дадем по-голяма възможност. Затова е по този начин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли други 

въпроси  или  предложения  към  така  представения  проект?  Не 

виждам.

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Колеги, това е Решение № 158-ЕП:

„На  основание  чл.  192  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регламентира  следната  процедура  за  теглене  на  жребий  за 

определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 

партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България  на  25  май  2014  г.  в  различните  форми  на  предизборна 

кампания по БНТ и БНР: 

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са: 

1.1. клипове и други форми на предизборна кампания;

1.2. диспути.

2. За всяка една от двете форми на предизборна кампания по 

БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

3. Жребият за формите на предизборна кампания по БНТ и 

БНР е общ между всички партии, коалиции и инициативни комитети 

регистрирали в ЦИК кандидатски листи. 

Процедура:

4. Жребият се води от председателя на ЦИК.

5. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки 

от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на 

председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

6. В  друга  кутия  се  поставят  еднакви  по  размер  пликове, 

всеки  от  които  съдържа  наименованието  на  регистрирана  в  ЦИК 

партия и коалиция както е посочено в заявлението за регистрация за 

вписване в бюлетината или името на независим кандидат издигнат 

от  съответния  инициативен  комитет.  Кутията  се  обозначава  с 

надпис: „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“.

7.  Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и 

обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на 

42



плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща 

в първата кутия. 

По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи 

към тегленето на жребия по т. 1.2.

8. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората 

кутия последователно един плик и оповестява неговото съдържание.

9. Поредността  на  изтеглените  пликове  определя 

последователността  на  изявата  на  партията,  коалицията  или 

независимия кандидат в съответната предизборна форма по т. 1.1. и 

1.2.

10. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми 

на предизборна кампания по БНТ и БНР. 

11. Резултатът  от  проведения  жребий  Централната 

избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от 

ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

12.  Тегленето  на  жребия  се  извършва  публично  и  на  него 

могат  да  присъстват  упълномощени  представители  на  партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  и  на  представители  на 

Българската  национална  телевизия  и  на  Българското  национално 

радио. 

13. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 април 2014 г. от 

12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ 

№ 1, вход откъм Ларгото, фоайето на  зала „Света София“. 

Точка  18.  Проект  на  решение  относно  процедура  за 

определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  в  диспутите  на 

регионалните  радио-  и  телевизионни  центрове  по  БНР  и  БНТ  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Този  проект  на  решение  е  за 

определяне  на  процедурата  за  тегленето  на  жребий  от  районните 

избирателни комисии във връзка с представянето на кандидатите на 
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партии  и  коалиции  и  инициативни  комитети  в  диспутите  по 

регионалните  радио-  и  телевизионни  центрове  на  Българското 

национално  радио  и  Българската  национална  телевизия. 

Основанията  са  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  и  чл.  196,  ал.  3,  в  които  е 

определено  тегленето  на  жребия.  Тук  жребият  се  отнася  само по 

отношение  на  диспутите,  като  в  споразумението  се  определя 

евентуално  представянето,  което  ще  бъде  одобрено  между 

Българската национална телевизия и Българското национално радио 

и  съответно  Централната  избирателна  комисия  и  партиите  и 

коалициите и инициативните комитети.

Подготвил  съм  проект  за  решение,  в  което  са  определени 

районните избирателни комисии, при които ще има процедура по 

жребий с оглед регионалните центрове, които има както Българската 

национална  телевизия,  така  и  Българското  национално  радио.  В 

случая жребият се води от председателя на районната избирателна 

комисия, в негово отсъствие от един от заместник-председателите 

или  секретаря.  Процедурата  е  същата,  каквато  е  приложена  по 

отношение на  жребия,  който  се  тегли в  Централната  избирателна 

комисия,  като тук въпросът  е,  че  нямаме две  форми – клипове и 

диспути,  а  имаме само диспути,  тоест  тегленето  ще стане  само с 

двете кутии и веднъж. 

В конкретния случай няма определена дата, тоест районната 

избирателна комисия следва да си определи датата, на която да бъде 

извършено тегленето, имат само по отношение на срока, а именно 31 

дни преди изборния ден, тоест до 23 април 2014 г.

Молбата ми е във връзка с нашата страница да се погледне 

вторият абзац на точка 4, а именно, че наименованията на партиите и 

коалициите се изписват както са заявени за изписване в бюлетината 

и посочени като информация на интернет страницата на ЦИК, дали 

това е начинът на издирване на данните. Аз го проверих, но може би 

не съм го обяснил достатъчно добре, затова молбата ми е колегата 

Чаушев и колегата  Емануил Христов да го погледнат и да видим 

дали е така, за да може, ако трябва, нещо да коригираме.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  беше зададен  въпрос 

към мен по отношение на страницата и решението. Аз не мога да 

взема решение, обаче мога да ви кажа за какво иде реч по отношение 

на това, което е публикувано в страницата. Ако обърнете внимание 

на  нашата  страница,  в  секция  „Регистри”  вече  е  публикуван 

публичен  регистър  на  партии  и  коалиции.  Тоест  като  кликнем  в 

„Регистри”, ще ви излезе и публичен регистър на партии и коалиции. 

Това е наличното на нашата страница.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  При  това  положение  аз  ви 

предлагам абзацът да спре „адресът на нашата интернет страница”, 

без  да  даваме  допълнителни  указания.  Мисля,  че  ще  съумеят  да 

намерят мястото, където са изписани.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

уточнихме  се  за  т.  4,  абзац  втори.  Имате  ли  някакви  други 

предложения, мнения, корекции? Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Към колегата  Андреев.  В т.  6  накрая 

това  ли  е  най-коректното  изписване  „по  регионалния  радио-  или 

телевизионен оператор”?  Понеже като се каже „оператор”,  хората 

повече  разбират  човека,  който снима.  Няма ли някоя друга  дума, 

която да е по-коректна? Може би е „център”?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, не е център, оставил съм го 

така, защото те се водят така – радио- и телевизионни оператори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  чете 

решението,  е  наясно  и  с  разпоредбите  на  Закона  за  радиото  и 

телевизията. Прав бяхте, колега Баханов, да отправите забележка, но 

всъщност това е наименованието, което се разбира в практиката.

Други колеги? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Благодаря. Това е Решение № 159-ЕП.

Колеги,  има  още  проекти  за  решения.  Колега  Сидерова, 

заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  решение  е  елементарно. 

Констатирахме, че е допусната техническа грешка при изписването 

на  бащиното  име  на  члена  на  Районната  избирателна  комисия в 

двадесет и трети избирателен район Емил Григоров Николов, като 

бащиното  име  е  изписано  като  „Григовор”  вместо  „Григоров”. 

Разменени са местата на „р” и „в”. Поради което ви предлагам да 

вземем  решение,  с  което  да  допуснем   поправка  на  техническа 

грешка  в  Решение  №  60-ЕП  от  3  април  за  назначаването  на 

Районната избирателна комисия в двадесет и трети район – София.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега. И във връзка със забележката, която господин Христов прави 

по отношение на всички удостоверения, припомням да се види. 

Колеги,  имате  ли  някакви  възражения  и  допълнения?  Не 

виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение за 

поправка на техническа грешка, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Благодаря. Това е Решение № 160-ЕП:

„На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  ПОПРАВКА  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 60-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и трети район – София, за изборите за членове 
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на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., 

както  следва:  бащиното  име  на  члена  на  РИК  Емил  Григоров 

Николов да се чете „ГРИГОРОВ“ вместо „Григовор“, както грешно е 

изписано.

Анулира издаденото удостоверение с грешното бащино име.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е качен 

проектът на решение с № 160. Касае се за една поправка в решение 

за назначаване на  Районната избирателна комисия в шестнадесети 

Пловдивски  район,  където  е  допусната  грешка  в  изписването  на 

фамилното име при посочване в списъка на лицата така както са ни 

предложени. Поради това е станала техническата грешка.

Предлагам проект на решение:

„На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска  поправка  на  явна  техническа  грешка  в  Решение 

№66-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна 

комисия  в  Шестнадесети  район  –  Пловдивски,  за  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г. относно имената на Гергана Лъвова Костадинова – назначена 

за член на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – 

Пловдивски,  като  имената   да  се  четат  „Гергана  Лъвова 

Костадинова“ вместо „Гергана Лъвова Николова“, както погрешно е 

отпечатано.

Анулира издаденото удостоверение с грешното име.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така предложения проект за решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Това е Решение № 161-ЕП.

Колеги, обявявам 15 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата 

присъстват  11 човека,  имаме необходимия кворум.  Продължаваме 

днешното заседание. Колегите, които отсъстват, подготвят преписки 

и  решения,  знаете,  че  днес  е  крайният  срок  за  регистрация  на 

инициативни комитети.

Заповядайте, колега Солакова. 

Точка Разни.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка от главния счетоводител в администрацията на ЦИК с вх. № 

ЦИК-09-11  от  14  април  2014  г.  с  приложена  справка  за  внесени 

депозити  от  регистрираните  партии  и  коалиции  в  Централната 

избирателна  комисия.  Справката  е  публикувана и  във вътрешната 

мрежа. В нея са отразени наименованията на партиите и коалициите, 

писмата  с  изходящи  номера  от  БНБ,  входящите  номера  в  ЦИК, 

внесената сума, както и решението за регистрация, включително и 

трите решение за заличаване на регистрация от 11 април.

Докладвам ви това за сведение. Наред с това искам да кажа, 

че  всички  получени  оригинали  на  писма  от  БНБ  ще  бъдат 

предоставени за съхранение при главния счетоводител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Колега 

Андреев, бихте ли докладвали

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  приехме 

протоколно  решение  да  бъдат  преведени  на  английски  език  като 

работен език на Европейският съюз документите, свързани с Част ІІ 

на избирателния списък и предварителния избирателен списък Част 
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ІІ, както и заявлението, което трябва да бъде подадено до кмета на 

общината  за  вписването  в  избирателния  списък.  Преводите  са 

предоставени от агенцията за преводи с днешна дата. Ще ви ги кажа 

само с номерата: вх. № ЕП-23-0103 от днешна дата, № ЕП-23-104 и 

№  ЕП-23-105.  Прегледах  преводите,  те  съответстват  на  текста  в 

нашите  книжа,  поради  което  предлагам  да  вземем  протоколно 

решение, с което същите като текст да бъдат качени на нашия сайт, 

за  да  може  избирателите  от  граждани  на  държави  членки  на 

Европейският  съюз  да  имат  информация  по  отношение  на 

избирателния списък, предварителния и съответно заявлението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на протоколно решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Румяна Сидерова, Таня Цанева.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Росица Матева и Цветозар Томов са 

дежурни, затова са извън залата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това решение 

ще се публикува на страницата.

Моля госпожа Солакова да продължи.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх. 

№  ЕП-03-25  от  14  април  2014  г. писмо  от  главния  секретар на 

Министерския  съвет.  Приложено  ни  изпращат  препис  от 

Постановление № 78 от  10 април  2014 г. на Министерския  съвет 

преди обнародване в „Държавен вестник”. Това е постановлението 

за приемане на тарифа, по която партии и коалиции и инициативни 

комитети  заплащат  предизборните  предавания  по  Българската 

национална  телевизия,  Българското  национално  радио  и  техните 

регионални  центрове.  Предвижда  се  да  влезе  в  сила  от  деня  на 

обнародването  му  в  „Държавен  вестник”  съгласно  §  2  от 

Заключителните разпоредби.
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За сведение.

Колеги,  докладвам  ви  отговор,  който  е  съгласуван  на 

днешното заседание на Работна група 1.2. – това е вх. № ЦИК-00-25 

от 8 април 2014 г.  от изпълнителния директор на печатницата  на 

БНБ. Беше докладвано от госпожа Сидерова в деня на получаването. 

От  печатницата  се  интересуват  за  становището  на  ЦИК  относно 

графика  за  транспортирането  на  хартиените  бюлетини,  които 

предстои да бъдат отпечатани в тази печатница съобразно формата 

на бюлетината. Молят също за информация от ЦИК относно срока, 

начина на транспорт и доставка на отпечатаните изборни бюлетини. 

Проектът на отговора е във вътрешната мрежа. Ние им отговаряме, 

че въпросите относно срока,  начина на транспорт и доставката на 

отпечатаните  бюлетини  следва  да  бъдат  уредени  в  договора  за 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини  между  Администрацията  на 

Министерския  съвет  и  печатницата.  С  решение  №  140-ЕП  от  10 

април 2014 г.  на ЦИК са уредени въпросите относно контрола от 

страна  на  Комисията  при  отпечатване  на  хартиените  бюлетини 

съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс.

Това  писмо  изпращаме  с  копие  до  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  госпожа  Нина  Ставрева,  доколкото  касае  и 

тяхната компетентност по сключването на договора.

Моля да бъде подложено на гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Таня Цанева.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

аз се връщам към протоколното решение, което взехме, и си мисля 
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дали пък тези преводи като текст да не ги препратим към всички 

районни избирателни комисии да ги качат и на техните сайтове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колега, това е много 

добро  предложение.  Колеги,  имате  ли  забележки  към  това 

предложение? Нямате.

Моля,  който  е  съгласен  с  това  допълнение  към  нашето 

решение, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,    Румяна  Сидерова,  

Таня Цанева.) 

Благодаря. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проект № 92 – това е отговор 

на Централната избирателна комисия относно поставен въпрос по 

електронната поща от директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане”, Монтана, за тълкуване на чл. 69 от Изборния кодекс. 

Въпросът касае служителят от тази дирекция, който е назначен за 

член  на  РИК –  Монтана,  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия,  във връзка  с  чл.  69  от  Изборния кодекс  дали  следва  да 

излезе в платен или неплатен отпуск и считано от кога.

Този проект на отговор е във вътрешната мрежа. Съобразно и 

практиката  на  Централната  избирателна  комисия  по  отменения 

кодекс  и  отчитайки  факта,  че  разпоредбата  на  чл.  69  е  в  същата 

редакция  като  в  отменения  кодекс,  предлагам  да  отговорим,  че 

членовете  на районните избирателни комисии се освобождават от 

служебните или трудовите им задължения за времето, необходимо за 

участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор 

неплатен  служебен  отпуск,  който  се  признава  за  трудов  или 

служебен  стаж,  или  по  тяхно  искане  полагащия  им  се  платен 

годишен  отпуск.  Тази  разпоредба  не  предвижда  задължително 

членовете на районните избирателни комисии да излизат в отпуск, 
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това  е  въпрос,  който  следва  да  се  прецени  от  самия  член  на 

комисията и съобразно с работата и графика на участие в комисията, 

да се прецени и при необходимост той да излезе в отпуск. Разбира 

се, участието в районната избирателна комисия не трябва да пречи 

на  изпълнението  на  трудовите  или  служебни  правоотношения  на 

членовете на РИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  По  повод  на  третия  абзац  от 

писмото  аз  имам  малко  съмнение.  Естествено  че  той  или  ще 

изпълнява трудовите си задължения, или ще бъде в РИК. От начина, 

по който сме му отговорили, реално ние му позволяваме да бъде и на 

двете  места,  което  не  би  бил  смисълът  на  закона,  след  като  той 

изрично  казва,  че  трябва  да  си  вземе  отпуск  –  или  платен,  или 

неплатен. Така че мисля, че ние трябва да определим поне някакво 

време около изборите, в което той задължително трябва да излезе в 

отпуск. Това е едно витиевато нещо, с което позволяваме и така, и 

така. Нито едната работа ще се свърши, нито другата. Когато са в 

районните избирателни комисии, те ще тичат да си вършат своите 

трудови задължения, когато са в трудовите задължения, ще казват, 

че отиват в РИК. Мисля, че това не е в полза на никого. Дайте да 

помислим  някакъв  период,  в  който  да  им  кажем  категорично,  че 

трябва да излизат в отпуск. Това е моето мнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева. Колегата Златарева повдигна въпрос, колеги, вие на какво 

становище  сте,  особено  тези,  които  сте  работили  в  районни 

избирателни комисии.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  тези  въпроси  в 

предишната  комисия  сме  имали  дискусия  и  са  били  изразявани 

различни становища. Включително сме правили анализ на изборното 

законодателство  в  тази  част  относно  ползването  на  отпуск  от 

членовете на избирателните комисии. Говорим за РИК, ОИК, както и 

за  Централната  избирателна  комисия.  Редакциите  на  съответните 
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разпоредби  в  различните  закони беше различна,  имаше случаи,  в 

които  законът  изискваше  и  излизането  в  отпуск  беше  условие  за 

изплащане на възнаграждение за участие в работата на районни или 

общински  избирателни  комисии,  включително  и  в  Централната 

избирателна комисия. Но с оглед разпоредбите както в отменения 

кодекс,  включително  и  в  Закона  за  избиране  на  народни 

представители преди 2011 г.,  мисля че и в Закона за избиране на 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

разпоредбата позволява с оглед на времето, което е необходимо за 

участие в работата на съответната комисия, членовете на районните 

избирателни комисии да не излизат задължително в отпуск. Ние не 

бихме  могли  да  знаем  какъв  график  ще  си  направи  районната 

избирателна комисия. Познавайки досегашната практика, се оказва, 

че те си насрочват заседания много често в края на работния ден, 

когато  членовете  на  РИК  могат  спокойно  да  вземат  участие  в 

заседанието,  междувременно  да  си  подготвят  материалите  за 

гласуване в самото заседание. А в дните, в които имат дежурства, 

определено те си взимат отпуск и от тази гледна точка това никога 

не е създавало проблеми.

Няма  пречка  и  при  редакцията,  така  както  е  в  отменения 

кодекс и в сегашната разпоредба на чл. 69 от Изборния кодекс, няма 

основание  Централната  избирателна  комисия  да  промени  своето 

становище. Затова го предложих като отговор до директора на тази 

регионална дирекция.

И  още  един  мотив.  Специално  за  европейските  избори 

районните избирателни комисии не регистрират нито партии, нито 

инициативни  комитети,  нито  пък  кандидатски  листи.  Имат  да 

регистрират застъпници на кандидатските  листи и да получават и 

завеждат  съответните  списъци  на  пълномощниците  на  партии  и 

коалиции  и  представители  на  инициативните  комитети.  От  тази 

гледна  точка  считам,  че  трябва  да  имат  свободата  да  определят 

предварително  графика  за  работа,  заседания  и  дежурства,  и 

съблюдавайки  изискването  на  закона,  че  те  само  за  времето, 
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необходимо за участие в РИК, трябва да ползват отпуск, можем да 

отговорим по този начин на подателя на запитването.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  поддържам 

становището,  обективирано в предложения ни проект за писмо от 

госпожа Солакова, тъй като като бивш член на ОИК, РИК и комисии 

в  различен  състав  искам  да  ви  кажа,  че  колегите  си  разпределят 

работата  по  график,  съгласуват  го  и  в  случай  че  ние  приемем 

задължително  да  излизат  в  отпуск,  това  означава,  че  ние 

възпрепятстваме  хората  да  имат  обществени  ангажименти.  Един 

вид, ние задължително им казваме да излязат в отпуск и те може 

въобще да се откажат от членството си в РИК и ОИК. Обикновено 

заседанията, поне във Варненския район, са след 17,30 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Други 

мнения, колеги? Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, няма да противореча, ще 

си оттегля предложението. Но искам да ви кажа друго – когато съм 

била  аз  в  ЦИК  и  тя  беше  години  наред  временна,  ние  сега  сме 

изключението, че сме постоянна, ние бяхме пет души от Върховния 

съд и си взимахме два месеца отпуск, за да свършим тази държавна 

работа.  И  това  е  почтено  спрямо  работата,  която  ти  поемаш  да 

вършиш.  Аз  не  казвам,  че  те  трябва  да  си  взимат  неплатени  и 

платени отпуски, мисля, че можем да ги ограничим в някакви десет 

дни.  Но  след  като  всички  смятате,  че  не  може,  оттеглям  си 

предложението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само ще помоля 

да  няма  квалификации  за  почтеност  и  непочтеност,  има 

квалификация за законност.

Който е съгласен с така предложения проект на писмо, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,    Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря. Още няколко доклада от госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  тази  спешна 

преписка,  която  се  получи от  Администрацията  на  Министерския 

съвет със съпроводително писмо от главния секретар с вх. № ЕП-03-

24  от  14  април  2014  г.  относно  технически  спецификации  и 

изисквания за изработка и доставка на изборни книжа и материали 

за произвеждане на изборите за  членове на Европейския парламент 

от Република България. Както разбрахте в края на предишната част 

от заседанието, в почивката Работна група 1.2. и Работна група 1.8., 

всички членове, с изключение на господин Цачев, който отсъства по 

уважителни причини, прегледаха  придружаващата документация и 

всички ние сме на мнение, че можем да съгласуваме без бележки 

така  изпратените  технически  спецификации и  да  върнем  с  писмо 

отговор  на  главния  секретар  на  Министерския  съвет.  Не  съм  го 

изготвила, но ще го изготвя в смисъл, че съгласуваме без бележки, 

стига  това протоколно решение да бъде одобрено от Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Който е съгласен с така предложеното протоколно решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря.  Колеги,  има  ли  проекти  на  решения,  която  са 

спешни в момента? Заповядайте, колега Нейкова.
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Точка  9.  Доклад  относно  постъпили  за  регистрация 

кандидатски листи.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен проект с № 164 за регистриране на инициативен комитет.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, подписано 

от трима избиратели,  в  състав:  Мариана Кирилова Иванова,  Иван 

Христов  Минов  и  Деница  Николова  Маркова  за  издигане 

кандидатурата  на  Валентин  Любомиров  Богданов  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

в  изборите  на  25  май  2014  г.,  заведено  под  № 9  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: протокол за учредяване на 

инициативния  комитет  от  12  април  2014  г.  за  издигане 

кандидатурата  на  Валентин  Любомиров  Богданов  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България; 

решение  от  12  април  2014  г.  инициативния  комитет  да  бъде 

представляван от Иван Христов Минов и решение, с което Мариана 

Кирилова Иванова е определена за отговорно лице по смисъла на чл. 

164,  ал.  1  от  ИК;  нотариално  заверени  образци  от  подписите  на 

Мариана  Кирилова  Иванова,  Иван  Христов  Минов  и  Деница 

Николова  Маркова;   декларации  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК- 3 броя (Приложение № 60 от 

изборните книжа) и 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК 

(Приложение  № 61  от  изборните  книжа);  платежно нареждане  от 

ЦКБ АД № 42317П-АБ-7060 от 14.04.2014 г. за внесен депозит по 

чл. 129 от ИК; рамков договор за откриване на специална банкова 

сметка за  обслужване на предизборната  кампания № 11241660 от 

14.04.2014 г. на името на Иван Христов Минов. 

Налице  са  изискванията  на  чл.  153  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 38-ЕП от 1  април 2014 г.  на  ЦИК за  регистрация  на 
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инициативни  комитети  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

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

буква „б“ и чл.  153 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

Мариана Кирилова Иванова, ЕГН …

Иван Христов Минов, ЕГН …

Деница Николова Маркова, ЕГН …

за издигане на Валентин Любомиров Богданов, ЕГН …, като 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България в изборите на 25 май 2014 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова.  Колеги,  виждате  проекта  на  решение  във  вътрешната 

мрежа. Имате ли предложения за корекции и допълнения?

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева.) 

Благодаря. Това е Решение № 162-ЕП.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо,  получено  по  електронен  път  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-22-42 от 14 април 2014 г.:

„Уважаеми  представители  на  ЦИК,  казвам  се  Мария 

Арабаджиева от София и в момента живея и следвам в Германия. 

Тъй като нямам възможност да гласувам за българските кандидати 

за  евродепутати  в  една  от  четирите  секции  на  територията  на 

Германия ще подам заявление  да  гласувам за  немските.  За  целта 
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трябва  да  се  регистрирам в  немската  избирателна  листа,  тоест  не 

трябва да съм регистрирана в избирателната листа в България. До 

момента винаги съм гласувала в София, район „Триадица”. Искам да 

попитам  необходимо  ли  е  да  се  отпиша  от  списъка  в  тази 

избирателна  секция  и  как  бих  могла  да  го  направя?  Благодаря 

предварително.”

Колеги, не съм изготвила проектоотговор, тъй като писмото 

ми беше разпределено малко преди заседанието, но ви предлагам да 

отговорим на лицето, че е достатъчно да заяви желанието си, че ще 

гласува за немската листа, защото по служебен път Германия ще ни 

изпрати  това  нещо  и  имаме  петдневен  срок  да  отговорим.  Ще 

изготвя отговор в този смисъл, ако сте съгласни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се. И струва ми 

се,  колега,  че  ето  това  е  един стандарт,  по  който  ще отговаряме 

оттук насетне на постъпили такива запитвания.

Който  е  съгласен   с  така  предложения  проект  на  отговор, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,   Росица Матева ,   Таня Цанев.)

Благодаря. Колега Пенев, сега е Вашият доклад, заповядайте.

Точка 6. Доклад относно постъпила жалба от ПП „Българска 

демократична общност”  до ВАС срещу Решение № 150-ЕП от 11 

април 2014 г. на ЦИК.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, разпределена ми беше  жалба 

от  политическа  партия  „Българска  демократична  общност”, 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-1-42 от 

13 април 2014 г. в 13,30 ч. Жалбата е срещу решение на ЦИК № 150-

ЕП  от  11  април  2014  г.  за  заличаване  регистрацията  на  партия 

„Българска демократична общност”. В жалбата се излагат доводи, че 

Централната  избирателна  комисия  е  допуснала  съществени 
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процесуални  нарушения,  като  не  е  дала  указания  на  партията  в 

тридневен срок да представи допълнителен списък, за да може да 

отговори на изискванията по чл. 135, т. 3.

Жалбата е комплектувана във вчерашния ден и днес в 9,24 ч. 

е входирана във Върховния административен съд с вх. № 65-00. Въз 

основа  на  изпратената  жалба с  наше  съпроводително  писмо  е 

образувано административно дело № 5139 от т.г., което е насрочено 

утре за 13,45 часа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Продължаваме с  други доклади. Колега Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само за сведение. Получено 

е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ЕП-18-7 от 

11  април  2014  г.,  с  което  във  връзка  с  наблюдение  от  ОССЕ  на 

предстоящите  избори  за  Европейски  парламент  в  България  и  в 

продължение на писмо вх. № 55-71-17 от 8 април 2014 г. относно 

участието на  наблюдатели на изборите за Европейски парламент в 

България ни информират, че чрез Постоянното представителство на 

Република  България  към  ООН,  ОССЕ  и  други  международни 

организации  във  Виена  е  получено  писмо-отговор,  с  което 

държавите членки на Европейският съюз се уведомяват, че поради 

недостиг на ресурси Бюрото за демократични институции и права на 

човека на ОССЕ няма да има възможност да организира наблюдение 

на  изборите  за  Европейски  парламент  в  държавите  членки  на 

Европейският съюз.

Това само за сведение.

Днес  е  постъпило  заявление  от  господин  Костадинов, 

пълномощник на  Партията  на  българските  комунисти,  с  което ни 

моли да му бъде предоставено копие от протокола по чл. 135, ал. 3 

от Изборния кодекс за резултата от проверката, която е извършена 

от ГД „ГРАО” във връзка със заличената регистрация на партията. 

Връчено е копие от писмо вх. № ЕП-04-03-29 от 11 април 2014 г. и 

протокол от същата дата на ГД „ГРАО” за извършената проверка на 

списъка по чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.
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Това за сведение на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само да попитам, нали е 

отразено и в регистъра.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Отразено  е  и  в  регистъра  на 

партиите. Получено е от упълномощеното лице.

И  искам  да  поставя  един  въпрос.  В  последния  един  час 

получих няколко обаждания от медии във връзка с възможността на 

интернет  страницата  на  ЦИК  да  се  прави  справка  в  подписките. 

Въпросът,  който  се  поставя,  е,  когато  едно  лице  установи,  че 

фигурира в подписка,  а то не е положило подпис, какво действия 

следва  да  предприеме  и  каква  е  позицията  на  Централната 

избирателна комисия. Този въпрос може би се очертава като основен 

за  участието  ми  в  сутрешния  блок  на  Българската  национална 

телевизия утре, така че ще ви моля да вземем становище.

Аз  лично  предлагам  при  такива  запитвания  едната 

възможност,  с  която  избирателите  разполагат,  е  да  уведомят 

Централната избирателна комисия, след което ние да препратим по 

компетентност до прокуратурата съответния сигнал или жалба, като 

не следва да приемаме сигнали само по електронната поща, тоест 

които не са идентифицирани с подпис на лицето, което твърди, че не 

е  положило подпис  в  подписките.  И когато  ние  препращаме към 

прокуратурата  да  комплектуваме  сигнала  или  жалбата  със 

страницата  от  подписката,  с  която  разполагаме.  Това  е  моето 

предложение.  А  вторият  вариант  е  да  се  сезира  направо 

прокуратурата, която да изиска от нас съответните документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мисля, че и при колегата Златарева 

има  постъпили  такива  сигнали.  При  мен  има  два.  Току-що 

приключих  телефонен  разговор,  този  избирател  дори  искаше  по 

телефона сигналът да му бъде записан и регистриран. А предишният 

избирател  беше  направил  проверка  за  себе  си  и  е  изпратил  по 

електронната  поща  сигнал,  но  след  това  са  проверили  за 
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семейството,  членовете  на  домакинството,  включително  майка, 

баща,  сестра и други,  за  които също се оказало,  че има данни да 

фигурират в подписка. 

Предложих този ред,  защото знам, че преди това се даваха 

указания по електронната поща да ни сигнализират, за да може ЦИК 

да вземе едно протоколно решение или да се обединим около едно 

становище  и  да  даваме  един  еднозначен  отговор  от  страна  на 

Комисията – или да сезират нас и ние да препращаме към Комисията 

за  защита  на  личните  данни  за  образуване  на  производство,  или 

директно да сезират Комисията за защита на личните данни и вече 

комисията,  когато  образува  производство,  да  изиска  съответните 

документи от Централната избирателна комисия, защото „ГРАО” ни 

върна подписките.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря.  Аз  подкрепям  това 

предложение, но аз лично смятам, че няма нужда да караме хората 

да изпращат при нас жалбите си и ние да ги препращаме. Просто 

няма нужда да бъдем пощенска кутия. Това е нарушение, с което ние 

нямаме нищо общо, още повече, ние изискваме подписките на база 

на изискванията в Изборния кодекс и ги пращаме за проверка в ГД 

„ГРАО”. Но ние по подписките нямаме никакви други правомощия 

да  извършваме проверки.  Затова  в  този  случай аз  предлагам тези 

хора,  след  като  сме  създали  това  изискване,  което  е  пак  според 

Изборния кодекс, да създадем регистри да се проверяват хората, те 

би трябвало според мен директно да се обръщат към Комисията за 

защита на личните данни и тя да намери начин да реагира било то 

спрямо партиите или пък тя да информира прокуратурата. Но иначе, 

честно  казано,  аз  имам  чувството,  че  е  възможно  да  има  хиляди 

такива  жалби  и  ние  ще  се  загубим  като  Централна  избирателна 

комисия, няма да можем да си гледаме другата работа.

Затова смятам, ако трябва, да излезем със съобщение, че при 

наличие на такива оплаквания, трябва да се ангажира Комисията за 
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защита  на  личните  данни.  И  ако  трябва,  да  препратим  линк  към 

комисията. Има го този линк, ще ви кажа, че в момента пред мен 

една от електронните медии Off News  точно това е публикувано. 

Пише:  „Само час след като ЦИК пусна онлайн регистър,  в  който 

избирателите да проверяват дали подписът им не е бил използван 

неправомерно за участие  на партии в евровота, заваляха сигнали от 

граждани.” 

Така че това е процес, с който аз смятам да не се ангажираме 

пряко, защото имаме страшно много друга работа да вършим, а това 

е  работа  на  правоохранителните  органи.  И  по-специално,  има 

Комисия за защита на личните данни и би трябвало според мен да се 

обърнат към нея. Ние сме просто посредник, който дава регистъра и 

правото да се проверят гражданите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колега, 

Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  проверката  на 

гражданите  в  този  списък  е  нововъведение.  Вече  направихме 

първата стъпка, нормално е да се срещат и въпросните затруднения, 

които  трябва  да  бъдат  решавани  естествено  от  Централната 

избирателна  комисия  в  екстрен  план.  Но  първо  да  осмислим 

проблема, да видим точно за какво иде реч и още утре да вземем 

решение. Аз предлагам утре в 10 ч. Работната група за електронните 

регистри, включително и Работната група за гласуване в чужбина, да 

проведем  заседание,  за  да  можем  да  осмислим  целия  проблем  в 

неговата  цялост,  за  да  могат  да  се  предприемат  и  съответните 

действия  за  защита  правата  на  гражданите  преди  всичко.  Но  по-

добре  е  да  видим цялостната  обстановка  как  върви към момента, 

защото тази проверка върви от вчера. Предполагам, че ще идват още 

сигнали, така че аз предлагам среща в 10 ч. на групата за регистрите 

и  групата  за  гласуване  в  чужбина,  защото  имаме  и  технически 

затруднения и с електронните заявления чужбина.

А сега – в съдържателен план. Все пак този регистър не е на 

база  подписи,  а  проверката  е  на  база  на  въведените  данни  в 
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електронен  вид  от  въпросните  партии.  Точно  този  момент  би 

следвало да се уточни още утре, за да се предприемат съответните 

действия, накъде да се тръгне и към кои институции.

Това е смисълът на моето изказване. Дайте да видим общата 

обстановка  и  още  утре  в  10  ч.  да  предприемем  съответните 

адекватни  действия.  Защото  има  разлика  между  въведената 

поредица от цифри от партиите в електронен вид и подписите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Андреев, 

заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Първо,  не мога да се съглася  с 

колегата Чаушев, че не трябва да има или няма съответствие между 

едното и другото. Ние затова имаме решение и цифровият списък, 

който е предоставен от съответните партии и коалиции, трябва да 

отговаря  или  отговаря  на  съответния  списък,  който  е  представен. 

Това е едното.

Второ, аз не виждам защо трябва да бъде предоставяно това 

на  Комисията  за  защита  на  личните  данните  данни,  тъй  като  в 

конкретния случай върху самия списък отдолу пише, че всеки един 

от  тях  е  дал  своето  съгласие  да  бъдат  вписани  данните,  а  при 

положение  че  неговите  данни  са  вписани  и  най-вече  има  и 

саморъчен подпис, който е положен, а не е положен от него, това си 

е чисто престъпление. И в тази връзка според мен трябва да бъдат 

сезирани единствено органите на прокуратурата, които следва да си 

направят  съответната  проверка.  Тук  единственият  въпрос,  който 

може  би  стои,  е  дали  да  минават  през  Централната  избирателна 

комисия като кутия, която да събира и след това да препраща, или да 

бъдат  предоставени  на  прокуратурата,  която  от  нас  да  изиска 

съответния списък, в който лицето твърди че е вписано, за да може 

да си направи своята проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Андреев.  Колегата  Баханов  искаше  да  се  включи  в  дискусията. 

Заповядайте.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Напълно подкрепям изразеното мнение, на първо място, от господин 

Христов и считам, че Централната избирателна комисия още днес 

трябва да излезе със становище, което да се публикува и което да е 

във  връзка  с  постъпили  многобройни  запитвания  от  граждани, 

избиратели и т.н. Още повече, че колежката Нейкова има участие в 

сутрешния  блок  на  Българската  национална  телевизия  утре.  Ние 

трябва да се обединим още сега около едно становище, което тя да 

изрази утре в Българската национална телевизия. Няма да е уместно 

тя утре да отговори едно, пък ние след обяд да вземем някакво друго 

решение, което е противно на това, което тя казва. Така че мисля, че 

е  хубаво  да  се  обединим около  едно  становище.  Съгласен  съм  с 

колегата Андреев, че това си е престъпление.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. Дотук 

постигаме едно съгласие между предложението на колегата Христов 

и колегата Андреев.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Няма никакво съгласие между 

двамата, коренно различни са техните предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Съгласието,  което 

господин  Баханов  изрази,  колега  Златарева,  не  зная  дали  бяхте  в 

залата, беше, че трябва да излезем със становище чрез съобщение, 

което е  частично,  и след това  по отношение на органа,  който ще 

сезираме.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, според мен въпросът е 

следният.  Един  човек  се  оплаква,  че  някой  е  използвал  неговите 

лични данни за нещо, за което той не е дал съгласие. По моему няма 

никаква нужда от проверка в Централната избирателна комисия, а 

всъщност това е оплакване на лицето към Комисията за защита на 

личните  данни.  Мисля,  че  по  това  се  различаваме  коренно  с 

господин Андреев и няма нищо общо между едното и другото. Аз 

подкрепям господин Христов, че тези хора, които се оплакват, че са 

използвани техни лични данни без тяхно съгласие, всъщност трябва 
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да се оплачат в Комисията за защита на личните данни. Тези жалби, 

които са дошли при нас, ние няма да ги връщаме на хората, а ще ги 

препращаме на комисията. На тези, на които трябва да отговорим, 

ще ги насочим направо към Комисията за защита на личните данни. 

Защото хората не казват, сгрешиха ми ЕГН, те не казват нищо друго, 

те казват: използваха ми личните данни. Знаете, това е много голям 

проблем на обществото, лични данни се използват и в пощите там в 

някакви тетрадки, когато си получаваме препоръчаните писма и пр. 

и пр. А тук не става дума изобщо, че човекът се е подписал, че може 

да му се използват личните данни, той се оплаква, че не ги е дал той. 

Това е казусът. Така че, господин Андреев, в друга светлина върви - 

той бил дал съгласие за лични данни. Напротив, той се оплаква, че 

не е дал съгласие за лични данни.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не той е положил подпис, че е 

съгласен.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Но подписът вече е въпрос на 

прокуратурата. Когато ние го изпратим на Комисията за защита на 

личните  данни да  се  оплаче,  тя  има механизмите  и  тя  ще сезира 

прокуратурата. Така че ние не го лашкаме човека, това не е свързано 

с контрола на изборния процес.

Мисля, че господин Христов е абсолютно прав и аз мисля, че 

още сега ние трябва да получим някакво съгласие да поставим на 

сайта  едно  съобщение,  в  което  да  кажем:  всички  лица,  намерили 

своите  лични данни на  списъци на  партии,  без  да  са  ги  дали,  да 

отправят  сигнали  и  жалби  до  Комисията  за  защита  на  личните 

данни.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само две изречения. Аз считам, че на 

първо  място,  има  два  състава  –  едното  е  нарушение,  другото  е 

престъпление.  Едното  е  използване  на  лични данни без  съгласие, 

другото е престъпление полагане на подпис. Така че и Комисията за 

защита на личните данни, и прокуратурата следва да бъдат сезирани.

Другият въпрос, който коментирахме с колегите, е какво ще 

се  окаже,  ако  при  проверка  на  подписите  са  проверени  и  се 
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установява  с  удостоверенията  от  „ГРАО”,  че  ние  регистрираме 

дадена партия, но се окаже, че 300 подписа са фалшифицирани или 

не са получили съгласие и подписите падат под 2500? Какво правим 

тогава с тази партия?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Хубав въпрос поставяте, 

колега. Колега Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  всъщност 

закъснях за следобедната част на заседанието, защото забелязах този 

проблем във фейсбук и се порових във фейсбук и туитър. Възниква 

обществен проблем,  на който предполагам,  че още не  е  настъпил 

пикът му. Защото преброих някъде около 57 споделяния, при които 

се изпраща сайтът на ЦИК, обсъжда се в социалните мрежи хората 

да си проверяват и ако открият, че имената им са включени, без да са 

дали  съгласие  за  това,  да  сигнализират  на  сайта  на  ЦИК.  Колко 

масово ще бъде това, ще разберем утре.

Искам да обърна внимание на това, че проблемът е не просто 

и  само  юридически,  той  е  обществен.  В  момента  ние  трябва  да 

влезем в най-съществената си може би функция да спомогнем да се 

разконспирира  една  отвратителна  практика,  която  вероятно  е 

заразила не малко участници в предстоящите избори. За мен не би 

било  правилно  Централната  избирателна  комисия  просто  да  си 

измие ръцете и да каже: оплаквайте се еди-къде си. Ние трябва да 

дадем  гласност  на  тези  случаи  под  някаква  форма,  при  която 

Централната  избирателна  комисия  запазва  безпристрастната  си 

позиция  спрямо  всички  участници  в  изборния  процес.  Затова  е 

важно да проведем спокойно този дебат, колкото и да сме уморени.

Аз бих предложил да помислим върху вариант да излезем със 

становище  или  съобщение  на  Централната  избирателна  комисия, 

което да насърчи хората да правя такива проверки. Може би да го 

обсъдим  утре  и  на  заседанието  на  обществения  съвет,  да  видим 

какво е тяхното становище и да се даде гласност на тези случаи.

Трябва да имаме предвид и другата опасност – че е напълно 

възможно  да  започнат  злоупотреби  с  тези  проверки.  Тоест  хора, 
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които биха искали да компрометират дадена партия, да лъжат, че е 

било използвано тяхното име. Съществува и такъв риск, не бива да 

забравяме.

Бях  малко  шокиран  от  масовостта  на  реакциите  и  затова 

трябва  да  държим  на  имиджа  на  нашата  институция.  Моето 

предложение  е  да  търсим  решение,  при  което  Централната 

избирателна комисия да е максимално отворена към обществото, да 

даде гласност на тези случаи, все едно кои политически интереси 

засягат, и да запази неутралност в тази ситуацията. Има процедура 

на  проверка,  която  се  провежда  от  служба  „ГРАО”,  така  че  да 

говорим за анулиране на регистрация няма да е сериозно, няма да 

стигне  времето  до  изборите,  за  да  се  види  кой  от  гражданите 

наистина е бил подведен от партиите и кой примерно започва да го 

прави  в  името  на  някакъв  политически  интерес.  Но  трябва  да 

излезем  още тази вечер със съобщение, защото пикът ще бъде утре, 

според мен. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов. 

Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  ще  се  опитам  накратко  да  обобщя 

дотук. В крайна сметка аз подкрепям и колегата Христов, и колегата 

Баханов,  и колегата  Андреев.  Но имаше нюанси.  Според  мен тук 

наистина, когато се касае за сигнал дали подписът е на лицето или 

не,  говорим  за  истински  или  неистински  документ  и  всички  се 

съгласихме,  че  това  не  е  в  правомощията  на  Централната 

избирателна комисия и е отвъд нашите възможности да го проверим. 

Затова ние трябва да излезем със съобщение, в което да кажем, че 

трябва  към  прокуратурата  да  се  насочват  тези  сигнали  или  към 

Комисията за защита на личните данни, по преценка на съответното 

лице  (на  едно  от  местата,  защото  съм съгласен  и  с  репликата  на 

колегата  Сидерова,  че  няма смисъл ние да ги  пращаме на едното 

място,  откъдето  да  ги  изпратят  на  другото),  обаче  пък  от  друга 

страна, ние също сме длъжни да препратим сигналите, които вече са 

дошли при нас. При всички положения става въпрос не просто за 
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злоупотреба с лични данни, а при тези сигнали имаме законен повод 

и  вече  прокуратурата  ще  прецени  дали  има  достатъчно  данни  за 

извършено  документно  престъпление  –  използване  на  неистински 

документ или съставянето му.

Така че аз мисля, че ние не трябва много дълго да обсъждаме 

този въпрос, всички като че ли се обединихме около това да имаме 

апел  сигналите  да  се  изпращат  директно  към  една  от  тези  две 

институции.  А  тези,  които  все  пак  са  дошли  при  нас,  ние  да 

препращаме,  доколкото  това  е  наше  задължение  като  държавен 

орган.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

Реплика – господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Обръщам се към колегата Ивков и към 

всички  колеги:  другата  ми  професия  е  социолог.  Обстановката  е 

такава, че те ще продължат да заливат ЦИК, каквато и да е нашата 

реакция.  Ние трябва нещо да правим с новите  сигнали,  които ще 

пристигнат.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  искам  да  допълня 

мнението си, което казах преди малко. Така както виждам, хората са 

общо взето на едно мнение по отношение на реакцията ни, въпросът 

е  дали  трябва  да  занимаваме  прокуратурата  или  трябва  да 

занимаваме Комисията за защита на личните данни. Това, от което в 

момента  се  оплакват  масово,  е,  че  имената  им  фигурират  в 

списъците, а не че някой е фалшифицирал подписите.

ОБАЖДАТ СЕ: То е същото.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Добре, знам, че сте юристи, аз не съм 

юрист, говоря като обикновен гражданин. Мен ме интересува защо 

са ме написали в списъка, а не защо са ме подписали. Подписът е 

последващото действие, а първото действие е, че фигурирам в един 

списък, в който аз не съм участвал.  Затова смятам, че най-напред 

трябва  да  ангажираме  Комисията  за  защита  на  личните  данни, 

защото това те злоупотреба с личните данни на човека, а след това е 
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вече  фалшификацията,  че  освен  личните  данни  и  подписът  е 

фалшифициран. Това исках да допълня.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз искам само да ви кажа, че 

запитванията, които получих аз, бяха, ще се опитам да цитирам, не 

съм  полагал  подпис  в  списък,  а  името  ми  фигурира  при 

извършването на проверката. Така че не бива да смесваме нещата. 

Има избиратели, които твърдят, че не са положили подпис.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  подкрепям  идеята  ние  да 

изпращаме сигналите до прокуратурата и ще ви кажа защо. Защото и 

злоупотребата  с  лични  данни  е  престъпление,  и  невярното 

документиране  с  подпис  от  друго  лице  също  е  престъпление.  И 

третото,  което е  много важно,  което разви колегата  Баханов,  тези 

данни се използват с една цел: регистрация на партия за участие в 

избори, а чрез изборите се влиза в органите на власт. Няма значение 

дали  това  е  Европейски  парламент,  даже  на  още  по-голямо 

основание, защото става дума за участие в орган на управление на 

една още по-голяма общност, не само на територията на Република 

България.  Най-лесният  и  точният  път  е  сигналът  с  копие  от 

хартиения носител, защото ние на структурирания вид имаме номера 

на поредността в списъка и страницата, преснимаме, нашата заверка 

и  изпращаме  в  прокуратурата  заедно  със  сигнала.  Дали  е  по 

електронна поща или е на хартиен носител, не бива да има за нас 

значение, това е сигнал.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като 

въпросът е много важен, ако искате, да оставим малко да улегне в 

мислите ни, да преминем към други точки от дневния ред и след 

това  да  се  върнем.  Защото  това  наистина  е  въпрос  от  особен 

обществен интерес, по който ние трябва да се произнесем в рамките 

на деня, за да знаем какво правим. Но в същото време имаме и днес 
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краен срок за регистрация на инициативни комитети, както имаме и 

други доклади. Затова отлагам разискванията и гласуването по тази 

точка за един по-късен час и се обръщам към вас да продължим с 

други доклади и готовност за регистрация.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз ще бъда много кратка. Трябва 

да  ви  докладвам  постъпило  уведомление  от  представляващия 

политическа партия „Българска национално-патриотична партия” за 

оттеглено пълномощно, което е депозирано при нас за лице, което е 

било  упълномощено  да  представлява  партията.  Пълномощното  е 

вече оттеглено, това ще бъде вписано в регистъра, така че всички ще 

бъдат уведомени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Колега Грозева, заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз за съжаление няма да бъда 

толкова  кратка.  Постъпило  е  запитване,  подписано  от  кмета  на 

община Хасково, входирано с вх. № ЕП-06-9 от 14 април 2014 г. Тъй 

като кметският наместник на с. Подкрепа, община Хасково, ползва 

отпуск  за  временна  нетрудоспособност,  пита  кой  би  следвало  да 

подпише избирателните списъци.

Предлагам  да  му  отговорим  също по  факс  или  по  мейл  – 

както Комисията прецени – че кметът на общината следва с нарочна 

заповед да определи лице, което да подпише избирателните списъци 

вместо  боледуващия кметски  наместник.  Ако  сте  съгласни с  така 

предложения ви отговор, ще го подготвя и ще го изпратим още днес.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, че няма 

коментари. Нека това да бъде един стандарт на отговор на такъв тип 

въпроси.  Днес  вече  за  трети  път  въвеждаме  някакъв  стандарт  на 

отговор.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх.  № ЕП-15-43 от днешна дата на 

мой доклад е разпределена пристигнала по електронен път жалба от 

група  общински  съветници,  която  е  адресирана  чрез  Районната 

избирателна комисия – Враца, до Централната избирателна комисия. 

Припомням на колегите, жалбата първоначално беше адресирана до 

нас, ние я препратихме по компетентност до Районната избирателна 

комисия,  Районната избирателна комисия с  вх.  № ЕП-15-40 от 12 

април 2014 г. ни е изпратила по електронен път своето Решение № 

12,  като  е  оставила  без  уважение  жалбата  на  Нивелин  Спасов 

Найденов, Юлиян Спасов Ангелов, Герго Тодоров Цветков, Петър 

Пасков  Владимиров  и  Рубин  Георгиев  Владимиров  като 

неоснователна.

Оплакването от тези съветници е, че била преместена секция 

№ 23, която се е намирала в ромския квартал в с. Бутан. Районната 

избирателна комисия е счела, че няма нарушение от страна на кмета 

на Козлодуй, тъй като избирателна секция № 23 съществува и се 

намира  на  територията  на  с.  Бутан.  Между  другото,  направих  си 

справка, в Бутан са разкрити три секции – секция № 23 в основно 

училище „Кирил Методий” с 617 избиратели, секция № 24 също в 

основно училище „Кирил и Методий” с 817 избиратели и секция № 

25 в целодневна детска градина, където има около 901 избиратели.

Предлагам  да  подготвя  отговор  в  смисъл  да  потвърдим 

Решение  № 12  на  Районната  избирателна  комисия  –  Враца,  като 

правилно решение, тъй като наистина няма нарушение. Село Бутан 

не е толкова голямо, за да попречи на избирателите да гласуват, тъй 

като, общо взето, секциите се намират на територията на населеното 

място. Според мен няма нарушение. Ако сте съгласни, в следващото 

заседание  ще ви предложа писмен проект  за  отговор  на  жалбата, 

имаме тридневен срок за отговор.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сте с 

така направеното предложение? Имате ли коментари, становища? Не 

виждам. Продължавайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, искам да поставя тук 

за едно общо решение на Централната избирателна комисия по пет 

запитвания,  пристигнали  от  госпожа  Мария  Забунова.  Господин 

Андреев  е  изпратил  подробен  отговор  на  госпожата.  Същата  ни 

уведомява,  че  живее  във  Виена  и  пита  как  да  бъде  заличена  в 

избирателния списък в София, „Красна поляна”. Колегата Андреев е 

изпратил  отговор:  „Бихме желали  да  Ви уведомим,  че  Изборният 

кодекс  не  урежда  възможността  български  гражданин,  който  има 

избирателни права,  да иска заличаване от избирателния списък. В 

тази връзка може би се обяснява и липсата на отговор на Столична 

община, район „Красно село”.  Независимо от горното разяснение, 

бихме желали да Ви информираме, че с подаване на заявление по чл. 

16, ал. 1 от Изборния кодекс за гласуване извън страната ще бъдете 

заличена  автоматично  от  избирателния  списък  по  постоянния  Ви 

адрес.”  Колегата  Андреев  обяснява  къде  може  да  бъде  подадено 

заявлението (да не ви чета писмото изцяло).

След  получаването  на  този  според  мен  достатъчно  ясен 

отговор, тя ни е изпратила нов мейл, с който ни предлага как по-

лесно бихме могли да включим общината и иска незабавно да й бъде 

отговорено. 

Така  че  ви  моля  да  гласуваме,  че  на  госпожата  вече  е 

отговорено  изчерпателно  и  повече  да  не  отговаряме  на  нейни 

запитвания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам това на 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги 

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  
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Грозева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов.) 

Колеги,  колегата  Ганчева  също  предложи  един  проект  на 

отговор в този дух, тоест това е стандартен отговор на подобен тип 

запитвания.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам още едно запитване, входирано с 

№ ЕП-23-96 от 12 април 2014 г. Росен Ангелов Генчев ни пита колко 

ще  получава,  ако  стане  председател  на  секционна  избирателна 

комисия.  Предлагам  да  му  отговорим  със  стандартния  отговор: 

възнаграждението на членовете на СИК е определено с Решение № 

20 от 27 март 2014 г. и е качено на официалната страница на ЦИК и 

в Бюлетина на БТА.

Ако  смятате,  че  това  е  достатъчно,  ви  предлагам  да 

гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други 

предложения. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов.) 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: От Министерския съвет по електронен 

път  пристигнаха  адресите  и  техническите  екипи  по  областни 

администрации,  както  и  техните  телефони,  които  ще  бъдат 

предадени в нашата канцелария за допълване на списъка и съответно 

ще бъдат включени в указателя, който се подготвя за контактите и 

адресите на районните избирателни комисии.

Междувременно  са  пристигнали  адресите  и  телефоните  на 

районните  избирателни  комисии,  предоставени  ни  от  областните 

управители.  Номерата  на  преписките  са  следните:  РИК  16  – 

Пловдив, вх. № ЕП-15-42; РИК – Монтана,  вх. № ЕП-05-50 от 11 

април 2014 г.; РИК – Габрово , вх. № ЕП-05-51 от 11 април 2014 г.; 
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РИК – Сливен, вх. № ЕП-05-48 от 11 април 2014 г.; РИК – Шумен, 

вх. № ЕП-05-49 от 11 април 2014 г.; РИК – Пазарджик, вх. № ЕП-15-

34 от 11 април 2014 г.; РИК – Стара Загора, вх. № ЕП-05-47 от 11 

април 2014 г.; РИК – Перник, вх. № ЕП-05-52 от 14 април 2014 г.; 

РИК – Благоевград, вх. № ЕП-05-53 от 14 април 2014 г.; и РИК – 

Варна, вх. № ЕП-05-54 от 14 април 2014 г.

Докладвам ви за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева. Колегата Мусорлиева има думата.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  за  да  облекча 

работата на Работна група 1.7., за която съм ви изпратила съобщение 

утре да се събере, за да погледне предварителния договор, който сме 

работили четири часа в събота,  и таблицата, която десет дена сме 

оформяли  с  колеги  от  работната  група,  с  които  сме  успели,  ви 

докладвам  тарифите,  които  са  изпратили  медиите,  те  валят  и  в 

момента,  за  отразяване  на  предизборната  кампания  на  партии  и 

коалиции  и  инициативни  комитети.  Най-важното  разграничение, 

което исках да направя в предния си доклад, е, че съм обобщила и 

направила  това,  което  ще  прегледа  работната  група,  което  ви 

докладвах  и  всичко  е  качено  във  вътрешната  мрежа  в  днешния 

дневен ред, на тези медии, които са ни предложили специално поле 

за  изява  на  нашата  информационна  кампания на  Централната 

избирателна комисия, а сега ще ви докладвам съвсем набързо, само 

изброявайки  имената  на  медиите,  които  по  закон  са  си  дали 

еднотипните  тарифи за  отразяване  на  предизборната  кампания на 

партии  и  коалиции  и  инициативни  комитети  за  изборите  за 

Европейски парламент, просто за да ги знаете.

Изброявам  имена:  Канал  3,  Фолк  радио,  Радио  К-2,  Дарик 

радио (някои от тях са дали специално за нашата информационната 

кампания, като са съобразили и критериите, за които ви говорих в 

началото),  телевизия  Европа,  радио  Микс  -  Бургас,  Интермедия, 

Средногорие медия, БНР по параграфа, който докладвам за партии и 

коалиции, Фокс интенешънъл ченълс, БГ мюзик ченъл, Фен фолк Ти 
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Ви,  Ди Ен  Кей Медия Груп ООД,  Фен Ти Ви,  Фен Ти Ви ООД, 

Инкоммедия  АД,  Балканика  мюзик  телевижън,  Евроком,  в. 

„Стандарт”,  радио Вероника,  БГ радио,  Си Ти,  енерджи, Радио 1, 

Радио  1  рок,  Асоциация „Орфей”,  Светът  днес,  България  ОН ЕР, 

Национална  телевизия  „СКАТ”,   Балканброуд  кастинг,  което 

включва радио ФМ, радио Фреш, радио Стар ФМ, Тема нюз АД, 

Инвестор  БГ,  който  включва  редица  уеб  сайтове  (няма  да  ви  ги 

изреждам,  описани  са,  който  желае  да  се  запознае  с  тях,  има 

възможност да го направи в канцеларията), Светът днес, Би Ти Ви 

радио  груп  с  всички  подразделения,  радио  Ти  Ви  Войс,  радио 

Витоша,  Меджик  ФМ,  радио  Веселина,  в.  „Новинар”,  Си  Би  Би 

медия АД с всички подразделения, ОФ Нюз.

Засега - това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Мусорлиева,  за  информацията.  Всички можете да  се  запознаете  с 

нея. Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря,  госпожо председател.  Имам за 

доклад писмо с вх. № ЕП-22-41 от 14 април 2014 г., има го и във 

вътрешната поща. Въпросът на Блага Петрова е как може да гласува 

по настоящ адрес. Отговорила съм: на основание чл. 36, ал. 1 и 4 

(текста го има описан, за да не го чета).

Имам също така за доклад две заявки, те са към обществения 

съвет,  за участие в обществения съвет,  които ще бъдат предадени 

утре. Едната е от сдружение БСЧИ-ГП – град Плевен, второто е от 

сдружение БСЧИ-ГП – Национална асоциация. И двете сдружения 

са с една и съща интернет страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  аз  доколкото 

имам спомен, те са включени в нашето решение за конституиране на 

обществения съвет?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не са включени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Процедурата  е  те  да 

бъдат  внесени  в  обществения  съвет,  общественият  съвет  да  ги 

разгледа и след това да предложи или да не предложи. В този смисъл 
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да вземем едно протоколно решение,  че  тези така  постъпили към 

Централната  избирателна  комисия  предложения  за  включване  в 

обществения  съвет,  утре  да  бъдат  предоставени  на  обществения 

съвет за становище.

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,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Благодаря. Колега Баханов, заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  само  да  ви  докладвам  за 

третото дело, което беше по  жалба  от господин Димитър Павлов 

Христов  срещу  нашето  становище  с  искането  му  да  получим 

съдействие  или  отговор  от  главния  прокурор  Цацаров  и  от 

Венецианската  комисия.  В  едно  от  нашите  предходни  заседания 

гласувахме  становището,  което  беше  изпратено  до  господин 

Христов, но същият е подал жалба и до Върховния административен 

съд. 

Само  ще  ви  зачета:  „Това  становище  на  ЦИК  по  своята 

същност  представлява  отговор  до  Димитър  Павлов  Христов  по 

молбата. Становището не е решение, взето в кръга на правомощията 

на  ЦИК,  регламентирани  в  разпоредбите  на  чл.  57  от  Изборния 

кодекс. Поради това то не попада сред решенията, които съгласно 

чл. 58 от Изборния кодекс подлежат на обжалване пред Върховния 

административен съд.

С оглед изложеното, подадената от Димитър Павлов Христов 

жалба против  „становище”  на  ЦИК  е  процесуално  недопустима. 

Затова  същата  ще  трябва  да  бъде  оставена  без  разглеждане,  а 

образуването на съдебно производство да бъде прекратено.”

Оставят без разглеждане жалба на Димитър Христов. Това за 

сведение на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов.

Колеги,  постъпил  е  приемо-предавателен  протокол  от 

представители на „Информационно обслужване” АД по отношение 

на  архива,  който  направиха  на  електронните  пощенски  кутии  на 

предходните  районни  избирателни  комисии,  архивите  на 

електронните пощенски кутии, използвани от предходни секционни 

избирателни  комисии.  Всички  те  са  предоставени  на  технически 

носител. 

Предлагам  ви  да  упълномощим  Красимира  Манолова  за 

преглед и подписване на приемо-предавателния протокол.

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,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,    Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов.) 

Благодаря. Колеги, пристигнали са два приемо-предавателни 

протокола  по  повод  на  договорите,  които  ние  сключихме  с 

„Информационно  обслужване”  по  отношение  на  осигуряване  на 

видеоархив  от  излъчвания  на  заседанията  на  ЦИК,  реализация на 

електронно заявление за образуване на избирателни списъци извън 

страната  и  реализация  на  възможност  за  справка,  списъците  с 

избиратели,  подкрепящи  регистрация  на  партии  и  коалиции  или 

независим  кандидат,  както  и  приемо-предавателен  протокол  по 

отношение на разработени и внедрени публични регистри съгласно 

Изборния  кодекс  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети, на инициативните комитети, на кандидатските листи, на 

наблюдателите,  на  застъпниците  извън  страната,  на 

социологическите  агенции,  на  жалбите  и  сигналите,  публичен 

регистър  на  застъпниците  и  публичен  регистър  на  жалбите  и 
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сигналите.  Това  е  цялата  информация,  която  днес  сме  качили  на 

интернет страницата.

Колеги, предлагам ви да ме упълномощите да подпиша тези 

приемо-предавателни  протоколи,  след  като  извърша  съответната 

справка.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,   Таня Цанева, Цветозар 

Томов.) 

Благодаря.  Колегата  Мусорлиева има още едно съобщение. 

Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  моля  ви  да  си  отворите 

днешния  дневен  ред  в  папка  „Клипове”.  Въпреки  че  са 

визуализирани видеосъобщенията ни по Част І на концепцията ни, 

тоест  5  –  25  април,  а  тепърва  ще  гледаме  с  работната  група  по 

конкурсната  документация,  която  предстои  от  25  април,  да  ги 

видите,  да  видите  модерната  визуализация  с  текста,  одобрен  от 

Централната  избирателна  комисия,  в  изключително  модерен  вид, 

който тече, за всички граждани, които са с увреждания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Малко  по-късно  ще  си 

дадем  кратка  почивка  и  тогава  ще  можем  да  ги  разгледаме 

внимателно.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да ви кажа за сведение, освен 

Българската  национална  телевизия  в  прайм  тайма  метрото  в 

абсолютно безплатен вариант всеки час излъчва в метрото всички 

клипове.  До момента върти първите два одобрени,  а след като се 

одобрят и тези,  веднага ще ги предоставим. Също така е готов за 

отваряне (ще ви предоставя информацията, не съм я качила, защото 

пристигна  току-що)  нашият  собствен  канал  на  V бокс  и  V 7  със 

съответния таймер, който ще отчита хората, които са гледали тези 
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клипове и са се информирали. Това няма нищо общо с приемането 

на клиповете, то е допълнително и тепърва ще ви го кача.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Мусорлиева. Колега Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила 

жалба чрез нас до Върховния административен съд с вх. № ЕП-10-45 

от  14  април  2014  г.  от  Националдемократична  партия, 

представлявана  от  Димитър  Стоянов.  Към  жалбата  са  приложени 

обжалваното решение, удостоверение за актуално правно състояние 

на  политическа  партия  „Националдемократична  партия”,  както  и 

препис  от  жалбата  и  приложенията  към  нея  за  Централната 

избирателна комисия.

Предлагам да  комплектуваме  жалбата.  В  жалбата  се  прави 

искане  за  прилагане  в  оригинал  на  писмото  на  Главна  дирекция 

„ГРАО” и протокола от 11 април 2014 г. за извършената проверка и 

установените  резултати.  С  жалбата  се  оспорва  извършената 

проверка и резултатите в Главна дирекция „ГРАО”, обективирани в 

протокола от 11 април 2014 г. Предлагам да комплектуваме жалбата, 

да  приложим  заверено  копия  от  обжалваното  решение,  както  и 

заверено  копие  от  писмото  на  Главна  дирекция  „ГРАО”  с 

приложения протокол, също заверено копие, и, разбира се, препис-

извлечение от протокол № 18 от 11 април 2014 г., заверено копие от 

заявлението  за  регистрация  на  партията  с  приложените  към 

заявлението документи, включително заверено копие от решението 

за регистрация на самата партия, и да ги изпратим във Върховния 

административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,   Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария  
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Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на мен ми беше разпределена 

преписка,  която  аз  съм  длъжна  да  докладвам  и  да  кажа,  че  тя  е 

комплектувана вече, за да се изпрати.  Жалбите, които в събота и в 

неделя  бяха  постъпили,  се  администрираха  и  своевременно  бяха 

изпратени  във  Върховния  административен  съд,  защото  сме 

задължени и няма спор по това. Но когато жалбата е пристигнала 

днес,  в  деня,  може  да  имате  предложения,  включително  за 

изразяване  на  становище.  Аз  съм  го  подготвила  в  този  смисъл, 

защото  при  явяването  становището,  което  ще  изразим,  беше 

изразено и в рамките на заседанието за приемане на решението аз 

заличаване на регистрацията. Пак казвам, мисля, че разпоредбата на 

чл.  135  е  категорична,  ясна,  Централната  избирателна  комисия 

приема  решения  въз  основа  на  установените  резултати  от 

проверката, извършена от Главна дирекция „ГРАО”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  искам  да  направя  едно 

процедурно предложение. Предлагам да се гласува становището на 

ЦИК, а не изпращането на жалбата в съда, защото това си е по закон. 

Като колективен орган трябва да гласуваме становището, което ще 

вземем във Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  напълно 

възприемам  становището  Ви.  Докладваме  преписки  и  обсъждаме 

решения,  но  веднага,  незабавно  комплектоваме  преписката  и  я 

изпращаме в съда.

Колеги, тъй като остават още няколко минути, в които има 

указание за отстраняване на нередовности, свързани с регистрация 

на  инициативен комитет,  отвъд това  остана и  въпросът,  по който 

започнахме да говорим и не стигнахме до решение, давам 15 минути 

почивка.
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(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата 

присъстват  17  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  На 

отсъстващите  им  се  наложи  отсъствие  по  обективни  причини. 

Налице  е  необходимият  кворум,  продължаваме  заседанието  на 

Централната избирателна комисия.

Колеги,  моля  да  докладвате  проекта  за  решение  за 

регистрация на инициативен комитет. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Проект  на  решение  относно 

регистриране  на  инициативен  комитет  за  издигане  на  Пламен 

Панталеев  Панталеев като  независим  кандидат  за  член  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, подписано 

от трима избиратели, в състав: Ивайло Панталеев Панталеев, Иван 

Минчев  Иванов  и  Виолина  Димитрова  Димитрова,  за  издигане 

кандидатурата  на  Пламен  Панталеев  Панталеев  като  независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България 

в изборите на 25 май 2014 г.,  заведено под № 10 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: нотариално заверен протокол 

за  учредяване  на  инициативния  комитет  от  7  април  2014  г.  за 

издигане  кандидатурата  на  Пламен  Панталеев  Панталеев  като 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България; решение от 7 април 2014 г. на инициативния комитет да 

бъде  представляван  от  Иван  Минчев  Иванов  и  решение,  с  което 

Виолина  Димитрова  Димитрова  и  Иван  Минчев  Иванов  са 

определени за отговорни лица по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК; 

нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  Ивайло  Панталеев 

Панталеев, Иван Минчев Иванов и Виолина Димитрова Димитрова, 

съдържащи се в протокола от 7 април 2014 г.; декларации от всеки 
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член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК – 3 броя 

(Приложение № 60 от изборните книжа) и 3 броя декларации по чл. 

153,  ал.  4,  т.  4  от  ИК  (Приложение  №  61  от  изборните  книжа); 

вносна бележка от Easy Pay № 02000237191013 от 14.04.2014 г. за 

внесен депозит по чл. 129 от ИК; рамков договор за откриване на 

специална банкова сметка за обслужване на предизборната кампания 

№  96FINV91501016159631  от  14.04.2014  г.  на  името  на  Иван 

Минчев  Иванов,  заедно  с  декларация  от  същия,  че  тази  банкова 

сметка ще обслужва само предизборната кампания.

Налице  са  изискванията  на  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 гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 

буква „б“ и чл.  153 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

РГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

Ивайло Панталеев Панталеев, ЕГН …

Иван Минчев Иванов, ЕГН …

Виолина Димитрова Димитрова, ЕГН …

за издигане на Пламен Панталеев Панталеев,  ЕГН …, като 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България в изборите на 25 май 2014 г.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с предложения проект, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева, Цветозар Томов.)

Благодаря. Това е Решение № 163-ЕП.
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Преминаваме към следващия доклад по жалба. Заповядайте, 

колега Матева.

Точка  4.   Жалба  от  кмета  на  община  Ивайловград  срещу 

Решение № 3 от 9 април 2014 г. на РИК – Хасково.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като е постъпила жалба до 

Централната избирателна комисия от кмета на община Ивайловград 

с вх. № от 11 април 2014 г. и днес ние трябва да се произнесем по 

тази жалба. Не съм подготвила проект за решение, тъй като не бяха 

пристигнали  всички  документи.  Всички  документи,  които 

пристигнаха по имейл преди половин час от Районната избирателна 

комисия – Хасково, са сканирани и качени във вътрешната мрежа.

 С  няколко  думи,  постъпила  е  жалба  от  кмета  на  община 

Ивайловград срещу Решение № 3 на Районната избирателна комисия 

–  Хасково,  от  9  април  2014  г.,  а  по-късно,  от  днешна  дата  е 

постъпила и жалба на същата срещу Решение № 5 от 11 април 2014 

г. на Районната избирателна комисия – Хасково. Двете решения са 

свързани.  С  Решение  №  3  Районната  избирателна  комисия  – 

Хасково,  е  назначила  комисия  в  състав:  Атанас  Янчев  и  Румен 

Гъбов,  които  да  извършат  преглед  на  документите  във  връзка  с 

оспорваната пред Районната избирателна комисия заповед № 259 на 

кмета  на  община  Ивайловград  (тя  е  свързана  с  определяне  на 

избирателните  секции  и  местата  за  гласуване)  и  да  докладват  на 

Районната  избирателна  комисия.  Във  връзка  с  това  направено 

уточнение е взето Решение № 5 на Районната избирателна комисия – 

Хасково, с което решение Районната избирателна комисия приема за 

основателна жалбата и задължава кмета на община Ивайловград да 

измени своята заповед № 259, като образува избирателни секции в 

селата  Орешино,  Камилски  дол,  Розино,  Конници,  Меден  бук  и 

Гумово.

Към  преписката  е  приложен  списък  на  селата,  като 

споменатите села са със следния брой избиратели: в с. Орешино – 

33, в Камилски дол – 43, в Розино – 31, в с. Конници - 52, в с. Меден 
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бук – 48, в с. Гумово – 16. Единствено посочените избиратели в с. 

Гумово  не  отговарят  на  минимално  допустимия  брой  избиратели 

съгласно  чл.  9,  ал.  3  на  Изборния  кодекс  за  минимален  брой 

избиратели  за  откриване  на  изборна  секция.  Но  доколкото  в 

протокола от заседанието на Районната избирателна комисия от 11 

април,  който  протокол  също  е  качен  във  вътрешната  мрежа,  е 

направено обсъждане, че тези села са твърде отдалечени от селата, в 

които  предложението  на  кмета  на  Ивайловград  да  гласуват, 

Районната избирателна комисия е счела, че трябва да бъдат открити 

избирателни секции в тези населени места, за да бъде по-удобно на 

гражданите  да  гласуват.  Приели  са,  че  всъщност  броят  на 

избирателите  в  тези  населени  места  отговаря  на  минимално 

изискуемия съгласно чл. 9, ал. 3 от Изборния кодекс.

По тези съображения аз считам, че трябва да вземем решение 

и предлагам на Централната избирателна комисия да вземе решение, 

с което да остави в сила Решение № 5 на Районната избирателна 

комисия – Хасково.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега  за 

изчерпателния  доклад.  Колеги,  откривам  дискусията.  Имате  ли 

мнения, становища.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Интересни са ми аргументите на кмета на 

Ивайловград.

РОСИЦА МАТЕВА: Аргументите на кметицата са следните. 

Счита,  че  решението  е  незаконосъобразно,  поради  това  че  не  е 

спазен законоустановеният срок за оспорване на заповедта. Мисля, 

че  Районната  избирателна  комисия,  за  да  вземе  решение,  че  е 

допустима жалбата, е преценила тези обстоятелства. 

„В качеството си на кмет на община Ивайловград твърдя, че 

съм спазила всички изисквания на Изборния кодекс при сформиране 

на  секциите,  а  именно  изискването  на  чл.  8,  ал.  2,  кметът  на 

общината  да  образува  със  своя  заповед  избирателните  секции  на 

територията на общината и да утвърди тяхната номерация, обхват и 

адрес; изискването на чл. 9, ал. 3, да не се образуват избирателни 
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секции в  населени  места  с  по-малко  от  20  избиратели;  (както  ви 

казах  току-що  и  табличката  е  качена  в  мрежата,  само  в  едно  от 

селата избирателите са 16, във всички останали са повече от 20);  с 

изискването на чл. 8, ал. 4, заповедта е обявена на публично място в 

законоустановените срокове.

В пояснение към гореизложеното добавям, че на територията 

на  община  Ивайловград  се  намират  51  населени  места,  а  при 

провеждането на последните избори броят на избирателните секции 

е  бил  28,  като  това  по  никакъв  начин  не  е  било  пречка  за 

упражняване правото на глас на всеки един избирател.

Уверявам  ви,  че  за  всички  желаещи  да  гласуват  ще  бъде 

осигурен  транспорт  до  съответната  секция  съгласно  утвърдена  от 

кмета на общината транспортна схема.”

Това е жалбата на кмета на община Ивайловград.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Спазен ли е срокът по чл. 8.

Решение  №  3  е  със  следния  диспозитив:  „Приема  за 

допустима жалба с вх. № 3 от 8 април 2014 г., подадена от Костадин 

Тамхтяров, заместник-председател на Общински съвет на БСП – гр. 

Ивайловград,  срещу Заповед  № 259.  Назначава  комисия в  състав: 

Атанас Янчев и Румен Гъбов, които да уточнят броя на избирателите 

в посочените села чрез запитване до кмета на община Ивайловград, 

след което да се обсъди жалбата по същество.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по съществото на 

предложеното  от  колегата  Матева?  Виждам,  че  конструктивният 

диалог приключи.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само за момент? Аз не 

мога да приема доводите на колегата Ивков, дотолкова доколкото 

ако  кметът,  който  твърди,  че  заповедта  е  обявена  и  не  е  спазен 

срокът,  би следвало той да докаже,  че тя е обявена преди това и 

жалбата  съответно  е  подадена  след  срока.  В  случай  че  това  не  е 

направено и Районната избирателна комисия е приела, че жалбата е 

допустима, аз не виждам защо трябва да обсъждаме този въпрос.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Аз по-скоро го  разбрах 

като въпрос пред нас допустима ли е. Колегата Пенев има думата.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз искам да допълня колегата Андреев 

в смисъл, че няма данни от кмета, с които да доказва кога е обявил 

заповедта  си.  В  крайна  сметка  той,  след  като  депозира  жалба,  е 

длъжен да ни представи доказателства кога е обявил заповедта. След 

като не е представил, я приемаме за допустима.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  считам,  че  ние  трябва  да  проверим 

този  въпрос  и  за  мен  е  абсолютно  ясно.  Не  знам  защо  колегата 

Андреев не приема довода, обаче на нас това трябва да ни е ноторно 

известно, защото всички са длъжни да ни представят документ. Ако 

е  изпуснат  срокът,  е  недопустимо  да  се  произнасят  по  жалбата 

просто. Но, добре, в крайна сметка приемам доводите на докладчика 

и на мнозинството.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

Колега Матева,  ще изготвите в този смисъл решение. Виждам,  че 

имаме съгласие. Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Имам  само  едно  допълнение,  при 

изписването на решението, ако може колегата Матева да се свърже с 

Хасково и да попита кога е заведена първата жалба във входящия 

регистър.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  така 

направеното допълнение, който е съгласен с предложения ни проект, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева.) 

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли само да  допълня,  защото си 

намерих във всичките книжа копие от регистъра. Жалбата е под № 1, 

заведена е в регистъра на районната комисия на 8 април в 10,30 ч. 
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Това е първата  жалба. Първото решение № 3  е постановено на 9 

април.  С  него  е  възложено  на  членове  на  Районната  избирателна 

комисия да извършат проверка, след което с второ решение № 5 от 

11 април е задължен кметът на общината да измени заповедта. Тоест 

в момента за мен се обжалват и двете решения, но по-важно е да 

бъде оставено в сила Решение № 5.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Което  в  момента 

гласувахме, така че с това приключваме. Това е наше Решение № 

164-ЕП.

Моля  проекта  на  съобщение,  колеги.  Колега  Нейкова, 

заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  ще  ви  предложа  текст  на 

съобщение  във  връзка  със  сигналите  относно  проверката  в 

списъците на избирателите.

„Във връзка с многобройни сигнали от граждани въз основа 

на  извършена  проверка  в  списъците  на  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  партии  или  коалиции  за  участие  в  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

Централната избирателна комисия изразява следното становище.

В  изпълнение  на  задължението  по  чл.  57,  ал.  1,  т.  36  във 

връзка  с  чл.  136  и  чл.  143  от  Изборния  кодекс  ЦИК  осигури 

възможност всеки избирател, български гражданин или гражданин 

на друга държава членка на Европейският съюз, да може да направи 

справка в списъците за подкрепа на регистрацията на партиите или 

коалициите.  Централната  избирателна  комисия  информира 

гражданите, че при установени от тях нарушения следва да сезират 

компетентните органи. Компетентни органи са Комисията за защита 

на личните данни и прокуратурата на Република България.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. Колеги, имате ли бележки, предложения, допълнения? Не 

виждам, който е съгласен с това съобщение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева, Цветозар Томов.)

Благодаря. Колега Мусорлиева, заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  моля  ви  да 

приемем  трите  визуализирани  съобщения,  които  сме  качили,  да 

одобрим направените разходи, които са приложени, на свободните 

студенти към Ентър студио.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  разгледахте 

клиповете. Приемаме ли изпълнението?

Който е съгласен да приемем изпълнението, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева, Цветозар Томов.) 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Само  да  допълня,  госпожо 

председател,  и  съответно  да  разпишете  приемо-предавателния 

протокол,  за  да  се  качат  утре  веднага  от  всички  възможни 

потребители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  още  няколко 

съобщения. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

8 април от заместник-министъра на вътрешните работи. Подготвен е 

проект, който е с № 95 и е във вътрешната мрежа. Става въпрос за 

една  стара  кореспонденция,  която  имаме  с  Министерството  на 

вътрешните  работи,  откъдето  в  Централната  избирателна  комисия 

постъпи  предложение  през  м.  февруари  2014  г. за  създаване  на 

междуведомствена работна група по повод група граждани, които от 

дълги години живеят извън страната и при подновяване на личните 

документи се оказва, че заявяват постоянен адрес на територията на 
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страната,  който  се  оказва  непълен.  Тези  граждани  според 

Министерството на вътрешните работи не могат да заявят служебен 

адрес,  тъй  като  вече  един  път  са  били  регистрирани  в  регистър 

„Население” с постоянен адрес при влизането в сила на Закона за 

гражданската регистрация.

Централната  избирателна  комисия  тогава  постави  въпрос 

относно  целите  на  междуведомствената  работна  група,  да  бъдем 

информирани,  и  определи  трима  свои  представители,  които  да 

участват в работата на междуведомствената работна група. Тъй като 

един от определените представители е госпожа Грозева, тя би могла 

да  вземе отношение и да ви каже,  но аз  доколкото знам,  до този 

момент  нямаме  информация  за  формално  създадена 

междуведомствена работна група и тя не е провеждала и заседания. 

Проведена  е  кореспонденция,  тъй  като  към  писмото  е 

приложено  писмо  на  Министерството  на  регионалното  развитие, 

подписано от министър Десислава Терзиева, както и копие от писмо 

на дирекция „Правно-нормативна дейност” към Министерството на 

вътрешните работи.

Писмото  от  26  февруари  2014  г. на  министъра  на 

регионалното  развитие  е  със  становище,  че  не  е  необходимо 

формирането на работна група. Становището на дирекция „Правно-

нормативна дейност” от 6 ноември 2013 г. към Министерството на 

вътрешните работи е, че не са съгласни с изразеното становище на 

Министерството на регионалното развитие и затова предлагат да се 

създаде междуведомствена експертна работна група с участието на 

Министерството  на  регионалното  развитие,  респективно  ГД 

„ГРАО”, Министерството на външните работи и Министерството на 

вътрешните работи.

Като  се  има  предвид,  че  не  става  въпрос  за  прилагане  на 

Изборния кодекс от компетентността  на Централната  избирателна 

комисия  и  с  оглед  на  това,  че  в  настоящия  момент  Централната 

избирателна комисия има да свърши много голям обем работа,  да 

приема  решения  и  да  извърши  всички  действия,  които  са  по 
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определените съгласно Изборния кодекс срокове, с конкретни дати, 

посочени  в  хронограмата,  предлагам  да  отговорим  на  заместник-

министър  на  вътрешните  работи  господин  Йордан  Грамов,  че 

Комисията  няма  да  има  възможност  да  участва  чрез  свои 

представители в работата на междуведомствената работна група с 

оглед на тази интензивна работа. Но да ги уверим, че по поставени 

въпроси от компетентността  на Централната избирателна комисия 

по  прилагането  на  Изборния  кодекс  Комисията  ще  изразява 

становище своевременно. Предлагаме за оперативност да изпращат 

въпросите по електронната поща на адреса на ЦИК и като лице за 

контакти предлагам да потвърдим името на госпожа  Грозева, член 

на Комисията, с посочен неин телефон.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли някакви 

коментари?  Който  е  съгласен  с  този  проект  на  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за  – 16:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,   Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,   Таня Цанева, Цветозар 

Томов), против – 1 (Александър Андреев).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЕП-03-16 от 10 април 2014 г. Това е писмо на главния секретар на 

Министерския съвет с приложени преписи от заповеди № Р-74 от 9 

април 2014 г.  и № В-48 от 9 април 2014 г.  Първата заповед е на 

министър-председателя  за  създаване  на  експертна 

междуведомствена работна група за  организация  и изпълнение на 

дейностите във връзка с организацията на изборите.

Втората  заповед  също,  на  министър-председателя,  е  за 

създаване  на  експертна  работна  група  в  рамките  на 

Администрацията на Министерския съвет.
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Предлагам в тази връзка да се обособи папка-класьор (мисля, 

че такава папка беше създадена в канцеларията още на 10 март 2014 

г. с получаването на първата заповед за технически екипи в София-

град) и всички тези заповеди за определяне на технически екипи да 

се  прилагат  в  съответния  класьор  и  при  необходимост  да  бъдат 

ползвани от членовете на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Това е стара практика.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,   Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева, Цветозар Томов.) 

Благодаря.  Други доклади? Не виждам. Закривам днешното 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия  и  насрочвам 

следващото заседание за утре в 14 ч.

(Закрито в 19,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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