
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 26

На  23  април  2014  г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н    р е д:

1. Установени несъответствия в кандидатска листа.

Докладва: Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар 

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

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

Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев  и 

Ивайло Ивков.

Заседанието  бе  открито  в  10,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*     *     *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. 

В  залата  присъстват  11  члена  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание на 

комисията.



Докладчик по днешната точка – Установени несъответствия в 

кандидатска листа е колегата Цанева. 

Заповядайте, колега  Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги,  искам да  докладвам,  че  както знаете  снощи 

много  до  късно  заседавахме  и  в  много  късен  час  разглеждахме 

проекторешенията за регистрация на кандидатска листа за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  издигнати  от 

Коалиция  „Националистически  партии  на  България”  (НПП).  При 

повторната  проверка  късно  снощи  се  установи,  че  в  подадените 

декларации  и  заявления  на  намиращия  се  под  №  13  в  листата  на 

цитираната  коалиция  „Националистически  партии  на  България”  – 

Стефан Димитров Чолаков,  са представени заявления и декларации в 

цветно сканиран вариант. 

Сега трябва да решим как процедираме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  ние  с  колегата  Ганчева 

бяхме  дежурни  и  приехме  документите,  ви  докладвам,  че  още  при 

представянето  на  документите  господин  Симеон  Славейков 

Костадинов,  който  е  приносителят  и  подписал  предложението,  ни 

обърна внимание, ние също констатирахме и сме записали в регистъра, 

че  под  №  13  в  списъка  е  посочено  лицето  д-р  Стефан  Димитров 

Чолаков, като приложенията, които са подадени – трите вида, които се 

изискват по закон, са сканирани и са разпечатани, на практика са копия. 

При  указанията,  които  му  дадохме,  че  трябва  да  бъдат 

представени за всички кандидати тези документи в оригинал, той заяви, 

че лицето живее в Швеция, изпратил ги е по е-mail и няма как до шест 

часа вечерта да бъдат изпратени в оригинал.

Със  съзнанието,  че  е  възможно  да  откажем  регистрация,  той 

заяви  да  приемем  документите  така,  както  са  представени,  и  да  се 

произнесем с решение. 
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Моето предложение в момента е  да обявим за недействителна 

регистрацията  на  лицето  Стефан  Димитров  Чолаков  на  основание 

чл. 368, ал. 4, като по този начин коалицията ще има възможност в 30-

дневен срок преди изборния ден да представи друга кандидатура или 

същата с изрядни документи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Матева.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз искам да  подкрепя и да  потвърдя 

казаното от колегата Матева, тъй като съм другото лице в качеството си 

на  член  на  ЦИК,  което  е  приело  документите.  Нередовността  в 

документите беше записана и отбелязана в регистъра като забележка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Получи се и конкретно предложение. 

Колеги, имате ли други мнения, становища, изказвания?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали не е обявено решението на сайта?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като не е обявено решението, дали 

не можем да вземем решение, че го променяме и регистрираме листата 

без тринадесетия по ред, не знам дали е последен.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Петнадесет са.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото като не е обявено решението, не 

текат срокове за обжалване, нищо  не са пропуснали. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова.

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Тъй като  не  бях  запозната  с  дадените 

указания,  аз  се  присъединявам към направеното  предложение.  Иначе 

щях да съм на мнение въз основа на снощните факти за оставане в сила 

на регистрацията, доколкото считах, че не са дадени указания и поради 

пропуски  от  страна  на  администрацията  не  би  трябвало  да  следват 

неблагоприятни последици за кандидатите в изборния процес.

Сега обаче въпросът ми е към госпожа Матева, която предложи 

да обявим за недействителна регистрацията на кандидата под № 13 в 

листата  на  тази  коалиция.  Искам  да  помоля  да  посочи  съответните 
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разпоредби, на основание на които да обявим за недействителна тази 

регистрация, защото според мен чл. 368, ал. 4 в момента намирам връзка 

единствено  с  чл.  366,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Ще  помоля  да  ми 

помогне и да посочи основанията, на които да обявим за недействителна 

регистрацията на кандидата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  след  изказването  на  госпожа 

Сидерова  оттеглям  предложението  да  обявим  за  недействителна 

регистрацията на кандидата и се присъединявам към предложението на 

госпожа Сидерова да променим нашето решение в смисъла, в който тя 

каза. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други  мнения, 

становища? – Не виждам. 

Колеги,  който е съгласен с направеното предложение, моля да 

гласува.

Ще помоля колегата Баханов да брои.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 12  (Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – 2 (Севинч Солакова и Ерхан Чаушев)

Приема се. 

Заповядайте, колега Солакова, за отрицателен вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  считам,  че  обявяването  има 

значение за отчитане на сроковете за обжалване, но така или иначе за 

мен е факт приемането на едно решение, което ние днес променихме, 

без да обсъдим и без да посочим съответните основания за това. Тоест, 

променихме решение, прието от нас като орган. За мен това трябваше да 

стане с дискусия и аз в този момент не съм убедена, че нашето решение 

е правилно и законосъобразно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам реплика на отрицателния вот, не 

че имам право, но искам да си обясня основанията, на които предложих 

това решение.

За  мен  докато  не  бъде  обявено  едно  решение,  то  не  е  факт. 

Решението става факт със стъпката на обявяването му. Дотогава нямаме 

още решение и именно затова предложих тази промяна след допълване 

на  доклада  от  страна  на  докладчика  и  на  приемащите  дежурни  във 

вчерашния ден, да си променим решението преди да сме го обявили. 

Няма  пречка  да  остане  под  същия  номер,  но  ще  стане  факт  с 

обявяването  на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия.  Тоест, 

обявяването има същото значение, както обявяването и при съдебните 

решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не че и аз имам право, но да кажа мнение. 

Фактът,  че сме взели едно решение, не променя факта,  че сме 

взели едно решение и то в публична обстановка. Обявяването е в малко 

по-последващо  време  и  няма  никакво  отношение  по  отношение  на 

факта, че вчера вече гласувахме това решение. Не че имам право и аз да 

се обаждам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това  взехме 

решение по извънредната точка в дневния ни ред.

Ще помоля колегата Цанева да изготви съответното решение в 

духа, в който прие Централната избирателна комисия. 

Колеги, редовното ни заседание ще бъде в 14,30 часа, за което ще 

уведомя всички,  за  да  има  възможност  след  последната  среща да  се 

възползваме и от кратка почивка.

Закривам заседанието.

(Закрито в 10,11 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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