
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 27

На  23  април  2014  г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н    р е д:

1.  Писмо  до  Комисията  за  разкриване  на  документите  и  за 

обявяване  на  принадлежност  на  български  граждани  към  Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Докладва: Камелия Нейкова

2.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  обстоятелства  в 

регистрацията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.

Докладва: Росица Матева

3.  Разисквания  във  връзка  с  избирателни  списъци  в  община 

Аврен.

Докладва: Иванка Грозева.

4.  Проект  на  решение  относно  определяне  на  комисия  за 

отваряне и конкурс за оценка на офертите на кандидатите за изработка 

на аудио-визуално произведение (видеоклип”)  с  цел провеждането на 

разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при 

произвеждането  на  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България.

Докладва: Мария Мусорлиева

5. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

решение № 215-ЕТ от 22 април 2014 г. на ЦИК.



Докладва: Иванка Грозева

6. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 65-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК. 

Докладва: Росица Матева

7.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на  сдружение 

„ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с 

наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Докладва: Таня Цанева

8.  Проект  на  решение  относно  определяне  чрез  жребий  на 

номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Докладва: Александър Андреев

9. Проект на решение относно определяне чрез жребий на реда за 

представяне на кандидатите,  регистрирани от партиите,  коалициите и 

инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания 

по  БНТ и  БНР в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България на 25 май 2014 г.

Докладва: Александър Андреев

10.  Поправка  на  изборна  книга  и  технически  образец  на 

бюлетината.

Докладва: Румяна Сидерова

11. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева, 

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия 

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 

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

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

Сидерова и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  15,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

2



*     *     *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. 

В  залата  сме  16  члена  на  Централната  избирателна  комисия. 

Имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги, предложила съм ви проект за дневен ред: Разисквания 

във връзка с избирателни списъци в община Аврен; Проект на решение 

относно  определяне  на  комисия  за  отваряне  и  конкурс  за  оценка  на 

офертите на кандидатите за изработка на аудио-визуално произведение; 

Проект на решение относно поправка на техническа грешка в Решение 

№ 215-ЕП; Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в  Решение  №  65-ЕП;  Проект  на  решене  относно  определяне  чрез 

жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове на 

Европейския парламент; Проект на решение относно определяне чрез 

жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, 

коалиции  и  инициативните  комитети  в  различните  форми  на 

предизборната кампания по БНТ и БНР; Поправка на изборна книга и 

технически образец на бюлетината; Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнение  към  така 

предложения дневен ред?

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Уважаеми  колеги,  след  много 

разговори с различни организации, които защитават правата на хората с 

увреждания,  просто  заради  вчерашния  напрегнат  дневен  ред  не  ви 

направих предложение, което съм качила във вчерашния дневен ред, ще 

кача и в днешния, което е свързано с Конвенцията за правата на хората с 

увреждания. Ще ви моля, госпожо председател,  поне в „Разни” да го 

включим. 

Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, колега.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Подпомогната  бях  в  изготвяне  на 

предложението от сътрудничката на работната група Савова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз се извинявам, че не чух дали от вчера 

отложеното решение е включено в дневния ред – за Политическа партия 

„Зелените”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Матева,  в  т.  4  е 

включено Промяна в решение № 65. Дали е то?

РОСИЦА МАТЕВА:   Поправка на  Решение № 126-ЕП.  И ако 

може да мине в началото. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Съгласни ли сте  да  е  т.  1, 

колеги? – Да. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Ако  може  в  т.  „Разни”  да 

докладвам за списъците в чужбина. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.

Заповядайте, колега.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Извинявам се, госпожо председател, тъй като 

малко закъснях при влизането, не знам дали в дневния ред е включено, 

но  съм  го  сложила  в  нашата  мрежа  „Регистрация  на  българска 

неправителствена организация за наблюдатели”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колега, включих Вашето 

предложение. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Моето  предложение  е  по-скоро  за 

„Разни”,  но с  молба  ако може да  мине в  началото,  защото днес   ни 

изтича един срок. Това е във връзка с получено писмо от Комисията за 

разкриване  на  документите  и  за  обявяване  на  принадлежност  на 

български граждани към Държавна сигурност…

В  24-часов  срок  от  приключване  на  регистрацията,  трябва  да 

изпратим  списък  с  трите  имена,  ЕГН  и  партията,  коалицията  или 

инициативният  комитет,  издигнал  кандидата,  за  всички  лица, 

регистрирани в ЦИК, на хартиен и на технически носител.
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Аз  съм  подготвила  проект  на  писмо,  може  би  в  момента  го 

качват  във  вътрешната  точка,  и  списъкът  в  Excel формат,  както  е 

подготвен, за да се запознаят колегите.

Ако не възразявате, след като приемем дневния ред, да започнем 

с това писмо, за да можем да се вместим в срока.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам, че не 

възразявате това да бъде т. 1, а т. 2 да бъде предложението на колегата 

Матева. 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен  проект  на 

дневен ред, моля да гласува.

Ще помоля колегата Пенев да брои.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Дневният ред е приет.

Колега Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Имам предложение с оглед на това, че 

РИК-овете звънят да им изпратим информация кои са точно партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  да  изпратим  съобщение  до 

всички РИК,  за  да  могат  да  си  проведат  техния  жребий,  който  е  от 

16,00 часа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Бойкинова направи 

това предложение. Ще бъдат изпратени към РИК. 

Заповядайте, колега. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  въпроса,  който 

постави колегата Бойкинова, регистърът на кандидатските листи е готов 

във формата на публичен регистър на кандидатските листи, който ние 

сме приели с наше решение № 37. 
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Исках  в  началото  на  заседанието  да  уточним,  защото  нашият 

публичен  регистър  съдържа  собствено,  бащино  и  фамилно  име  на 

кандидатите, но не съдържа пореден номер в кандидатската листа, както 

са посочени кандидатите. И аз исках да направя предложение преди да 

се изпрати на районните избирателни комисии. Считам, че е удачно да 

ги посочим с тази номерация. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Искат да им ги изпратим.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Партиите, коалициите и инициативните 

комитети са изпратени отдавна.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тогава защо звънят. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Те искат да им го изпратим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Нейкова.

Вие  поставихте  и  втори  въпрос,  който  е  въпрос  на  връзка  с 

„Информационно обслужване”, за което ще помоля колегата Чаушев. 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:

1. Писмо до Комисията за разкриване на документите и за 

обявяване  на  принадлежност  на  български  граждани  към 

Държавна  сигурност  и  разузнавателните  служби  на  Българската 

народна армия.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  „До  председателя  на  Комисията  за 

разкриване  на  документите  и  за  обявяване  на  принадлежност  на 

български  граждани  към  Държавна  сигурност  и  разузнавателните 

служби на Българската народна армия.

На Ваш изх.№ КИ-К-14-5425/15.04.2014 г.

Уважаеми господин Костадинов,

Приложено изпращаме Ви списък на регистрираните кандидати 

за членове на Европейския парламент от Република България. Списъка 

представяме на хартиен и технически носител в Excel формат и съдържа 

трите  имена,  единния граждански  номер и  партията,  коалицията  или 

инициативния комитет, издигнал кандидата. Данните на кандидатите са 

подредени по поредността на постъпване на кандидатските листи.
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Приложение: съгласно текста.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Нейкова.

Колеги, имате ли някакви допълнения? – Няма.

Който е съгласен с така предложения ни проект на писмо, моля 

да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. 

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

2.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  обстоятелства  в 

регистрацията  за участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, във вчерашното заседание е качен 

проект № 215 – с наше решение да впишем промяна в диспозитива на 

Решение № 126-ЕП от 9 април, с което сме регистрирали Политическа 

партия  „Зелените”,  като  вземем  решение  за  промяна  в  начина  на 

изписване на наименованието на партията в бюлетината за гласуване, 

като се впише само наименованието на партията „Зелените”:

„Постъпила  е  молба  вх.  №  ЕП-10-50  от  22.04.2014  г.  от 

политическа  партия  „ЗЕЛЕНИТЕ”,  подписано  от  Христо  Генев  в 

качеството му на пълномощник на представляващите партията, с което 

се прави искане в Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК да бъде 

променено  следното  обстоятелство:  „Отпечатване  наименованието  на 

партията в бюлетината, като: ЗЕЛЕНИТЕ”. 

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

във  връзка  с  чл.  133,  ал.  2,  т.2  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 
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Р Е Ш И:

Вписва промяна в диспозитива на Решение № 126-ЕП от 9 април 

2014 г. на Централната избирателна комисия, като наименованието на 

Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за отпечатване в бюлетината да се 

чете: ЗЕЛЕНИТЕ.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Вие вчера 

подробно представихте проекта на решение.

Колеги, имате ли допълнения, възражения? – Виждам, че няма.

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се Решение № 220-ЕП.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Исках  само  в  подкрепа  на 

предложението, което направи колегата Бойкинова, тъй като наближава 

16,00 часа, да изпратим списъка за техния жребий.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега  за 

уточнението.

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

3. Разисквания във връзка с избирателни списъци в община 

Аврен.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Доколкото знам при вчерашните дебати 

имаше  проблеми  и  Централната  избирателна  комисия  отказа  да  се 

произнесем с решение, независимо че това е начинът да се произнасяме. 

Нашите актове са решения, не са писма и заявления. Какво повече? Ако 

някой има какво да ме пита, аз мисля, че вчера пред присъстващите в 
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зала обясних за какво става въпрос, че 2500 човека не са включени в 

избирателните  списъци,  поради това  че   според  ГРАО имат  сгрешен 

постоянен адрес. 

Запознах се подробно със Закона за гражданската регистрация и 

трябва да ви кажа, че  има глава „Промяна” и всяко лице е длъжно да 

заяви  своя  постоянен  адрес,  както  и  настъпилата  промяна,  ако  има 

такава,  до  кмета  на  общината,  който  отразява  промяната.  Никъде  в 

закона не пише, че администраторите могат служебно да извършат тази 

промяна. 

Тъй  като  лицата  не  са  подали  заявления  за  промяна  на  своя 

постоянен  адрес,  те  не  са  включени  в  списъците  за  гласуване, 

независимо че имат право да гласуват в изборите на 25 май за членове 

на Европейския парламент и съответно трябва по някакъв начин, според 

мен, ние да решим този въпрос.

Аз предложих на вниманието ви един проект за решение, който 

беше качен във вчерашното заседание, не зная дали е качен в днешното. 

Тъй като по-голямата част от комисията не беше съгласна, смятам да 

продължим дебатите  и  който  каквото  има  да  си  каже.  Това  е  моето 

предложение.  Това  е  единственият  начин,  по  който  ние  можем  да 

уредим  този  въпрос.  На  този  етап  никой  няма  да  направи  нови 

избирателни списъци или пък кметът на общината да впише служебно 

лицата  в  избирателните  списъци,  защото  същите  те  не  са  подали 

съответните заявления за промяна на своя постоянен адрес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Солакова  искаше 

думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  искам само да  напомня,  че 

ЦИК не е била против с решение да се произнесе, първо. И второ, не е 

била против решението по същество. Аз лично бях против на този етап 

да се произнасяме с това решение, без да сме направили необходимото 

за  включване  на  2600  избиратели  в  община  Аврен  в  избирателните 

списъци. 

Това решение, което колегата Ваня Грозева предлага, ние така 

или иначе ще го приемем към изборния ден, ако не се реши проблемът. 
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И тогава  ще укажем на секционните избирателни комисии,  че  те ще 

дописват.  Аз  питам:  след  като  в  изборния  ден  секционната  комисия 

законосъобразно  ще  допусне  тези  избиратели  да  гласуват,  като  ги 

дописва в избирателния списък, какъв е проблемът това да се направи 

от кмета на общината, който е компетентен орган? На миналите избори 

тези избиратели бяха 500,  сега станаха 2500. И ние ще чакаме те да 

станат 5000 и тогава може би ще се замислим и ще кажем, че проблемът 

е сериозен. 

Изобщо не ме интересува нито от коя политическа сила е кметът 

на общината, нито с по-голямо мнозинство на коя политическа сила са 

избирателите.  Мен  ме  интересуват  избирателите  и  това,  че  им  се 

ограничава  правото  да  избират.  Общинската  администрация,  служба 

ЕСГРАОН  трябва  да  направят  необходимото  тези  лица  да  бъдат 

вписани  в  избирателните  списъци,  кметът  да  извърши  служебна 

проверка това да се случи, като компетентен орган да подаде тези имена 

за включване за централизирано отпечатване от Главна дирекция ГРАО 

и  тогава  да  подпише  избирателния  списък  с  чувството  за  свършена 

работа и задължение по Изборния кодекс. 

Колегата  цитира  Закона  за  гражданската  регистрация  и 

хипотезата на промяна. Колеги, да, всеки гражданин има задължението 

да заяви променения си адрес,  но законът не урежда и не се разбира 

промяна по смисъла на Закона за гражданската регистрация, когато в 

населеното  място  живеещото  лице  изведнъж  служебно  се  сдобива  с 

добавка към адреса си. 

Затова  аз  съм  на  мнение  с  протоколно  решение  да  гласуваме 

едно писмо до кмета на общината и да му дадем указания въз основа на 

извършена  справка  по  адресните  карти  и  декларациите,  с  които 

избирателите са заявили постоянен адрес,  съответно настоящ адрес в 

община Аврен,  в  съответните  кметства  да  ги  впише в избирателните 

списъци  на  съответните  населени  места  и  да  ги  подаде  на  Главна 

дирекция „ГРАО” за специализирано отпечатване на списъците.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухме  това 

предложение. 
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Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за да не губим излишно време, 

защото моето лично мнение съвпада изцяло с това на госпожа Солакова, 

няма да повтарям всичко, казано от нея. Считам, че проблемът засяга 

2600 и няколко избиратели и следва този проблем да бъде решен за тях 

изначално. Като подкрепям предложението за писмо с указания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колегата Матева, заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:   Колеги,  аз  също  подкрепям  изцяло 

колегата  Солакова  и  колегата  Ганчева,  като  смятам,  че  трябва  да  го 

вземем с решение, а не с писмо.

И ще ви прочета какво гласи чл. 89 на Закона за гражданската 

регистрация:

„(1) Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето 

живее или където то получава кореспонденцията си.

(2)  Адресът  в  Република България  се  състои  задължително от 

името на областта, общината и населеното място.

(3)  В  зависимост  от  мястото,  което  описва,  адресът  може  да 

включва  и  наименование  на  локализационна  единица  (площад, 

булевард, улица,”… и т.н. 

Доколкото разбирам, тук става въпрос за това, че са наименовани 

улици допълнително и с  това се променя адресът.  Както прочетох,  в 

закона  се  казва,  че  това  може  да  бъде  допълнение  към  адреса,  но 

адресът се състои от община и населено място. 

Изцяло подкрепям предложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колега  Матева,  протоколно  решение  или  решение  с  номер? 

Защото беше за протоколно решение.

РОСИЦА МАТЕВА:  Протоколно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  обратни 

предложения на предложението за протоколно решение? – Няма.

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изпращане на писмо със съответното съдържание.
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   С  какво  съдържание.  Трябва  да 

уточним. 

РОСИЦА МАТЕВА:  С протоколно решение указваме на кмета 

да вземе отношение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

Колеги,  който е съгласен с това протоколно решение, моля да 

гласува. 

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  – 15  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар  

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

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Иванка Грозева).

Приема се.

Нека да се изготви писмо, за да можем да го видим и след това да 

го одобрим и да го пуснем.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

4.  Проект  на  решение  относно  определяне  на  комисия  за 

отваряне  и  конкурс  за  оценка  на  офертите  на  кандидатите  за 

изработка   на  аудио-визуално  произведение  (видеоклип”)  с  цел 

провеждането  на  разяснителна  кампания  за  правата  и 

задълженията  на  гражданите  при  произвеждането  на  избори  за 

членове на Европейския парламент от Република България.

Заповядайте. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря Ви, госпожо председател.

Предлагам ви проект за решение:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс и Решение 

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

Р Е Ш И:

1. Определя  комисия  за  отваряне  и  конкурс  за  оценка  на 

офертите на кандидатите за изработка на аудио-визуално произведение 

(„видеоклип”) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата 
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и  задълженията  на  гражданите  при  произвеждането  на  избори  за 

членове на Европейския парламент от Република България в състав:

Председател: …

Членове:  …

2. Комисията  да  отвори  получените  оферти  в  10,00  часа  на 

29 април  2014  г.  и  проведе  предвидения  конкурс,  както  и  всички 

процедури  съгласно  определените  от  ЦИК условия,  ред  и  срокове  в 

обявения  конкурс  за  определяне  на  изпълнител,  на  когото  да  бъде 

възложена изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип”) с 

цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията 

на  гражданите  при  произвеждането  на  избори  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.”

Ще ви моля да направите предложения за състава на комисията, 

която отваря офертите, след това разглежда идейните проекти, след това 

оценява.  Самото отваряне е на 29 април в 10,00 часа.  Оттам нататък 

тези,  които  сме  участвали  в  такива  конкурси  –  господин  Чаушев, 

госпожа Солакова, госпожа Грозева, ще помагаме на всички останали в 

смисъл да разясняваме процедурата, тя ще бъде и написана пред нас, 

както сме я разписали с нашите гласове.

Аз  лично бих предложила,  тъй  като  с  много  дейно участие  и 

много активно са се включвали колеги, предлагам освен себе си, в тази 

комисия да влязат госпожа Иванка Грозева и господин Ерхан Чаушев.

Заповядайте,  който  желае,  да  видим  как  да  сформираме 

комисията. 

Чисто граматически ще оправя едни множествени числа.

Госпожо  Матева,  Вие  ми  заявихте  желание,  че  искате  да 

участвате. Ако искате, заявете се, заповядайте. Отворено е за всички. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Господин Томов да участва.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Ще има и други конкурси. Нека да е 

по желание. 

Вие,  господин  Чаушев,  приемате  ли  моето  предложение  да 

влезете в тази комисия?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Госпожо Грозева, Вие приемате ли?

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Да.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Госпожо Росица Матева, желаете. Аз 

също желая.

Ако няма други желаещи, да гласуваме, колеги тази комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други желаещи? – 

Не виждам.

Моля да гласуваме така предложения ни проект на решение с 

така предложените ни колеги: 

„Председател: Мария Мусорлиева

Членове:  Иванка Грозева

Ерхан Чаушев

Росица Матева”

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Решението е с № 221-ЕП.

Колеги,  благодаря.  Приехме  решение  №  221,  определихме 

комисията с така предложения председател, който е и председател на 

работната група, и съответните членове.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

5.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в решение № 215-ЕТ от 22 април 2014 г. на ЦИК.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги,  налага се поправка на 

техническа  грешка  в  ЕГН  на  регистрирания  под  №  16  в  листата  на 

„Българска комунистическа партия” Владлен Георгиев Аргиров.

При направената справка, тъй като папката е пред мен, се оказа, 

че погрешно ни е  подадено ЕГН-то както в предложението,  така и в 

декларациите и заявлението, лично подписани от лицето.
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Поради което ви предлагам да приемем следното решение:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 363 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 215-ЕП от 

22 април 2014 г., като ЕГН на регистрирания под № 16 в кандидатската 

листа на ПП „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” Владлен 

Георгиев Аргиров да се чете „ЕГН …”.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, има ли допълнения? Няма.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се Решение № 222-ЕП.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

6.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 65-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, допусната е грешка в изписването 

на  фамилното  име  на  единия  от  членовете  на  Районна  избирателна 

комисия – Кюстендил. 

Предлагам да вземем решение, с което допускаме поправка на 

техническата грешка:

„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 № 65-ЕП от 

3 април  2014  г.  за  назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  в 
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Десети район – Кюстендилски, за изборите за членове на Европейския 

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

Името на Силвия Димитрова Овчаренска – член на РИК, да се 

чете „Силвия Димитрова ОВЧАРЧЕНСКА”.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

възражения. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар Томов,  Владимир  

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

Росица Матева, Румен Цачев  и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Решението е № 223-ЕП.

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  регистрация  на  сдружение 

„ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с 

наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам следния проект за решение.

Ще направя корекции, бяха донесли копие от удостоверението, 

но  се  оказа,  че  не  е  това  и  донесоха  оригинал  от  удостоверение  за 

актуално състояние от 02.04.2014 г. 

От  основанията  ще  залича  чл.  112,  ал.  7  и  8,  и  чл.  115  от 

Изборния кодекс, тъй като в случая става дума, че се регистрира само 

сдружението, без да е представен списък с наблюдателите.

И предлагам проект за решение:

„Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-114 от 16.04.2014 г. от 

сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, 

представлявано  от  Антоанета  Димитрова  Цонева  –  председател,  за 

регистрация за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България.
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В  заявлението  са  посочени  наименованието  на  сдружението, 

лицето,  което  представлява  сдружението,  седалището  и  адресът  на 

управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за 

контакт и телефон за връзка.

Към  заявлението  е  приложено  удостоверение  за  актуално 

състояние 02.04.2014 г. по ф.д. № 4552/2003 г., издадено от Софийски 

градски съд.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4 от 

Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  И  РЕГИСТРИРА  сдружение  „ИНСТИТУТ  ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА” за участие с наблюдатели при 

произвеждане  на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България.

Не  по-късно  от  24  май  2014  г.  сдружение  „ИНСТИТУТ  ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА” да представи в ЦИК списък с 

упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и 

единния  граждански  номер.  Списъкът  се  представя  на  хартиен  и 

технически носител.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цанева. 

Колеги, имате думата. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Нищо по същество, само не съм съвсем 

уверен, че Антоанета Цонева се води председател. Ако разрешите, за 30 

секунди да направя справка. Имам документ на бюрото си. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ние не установяваме 

факти  и  обстоятелства  на  база  телефонен  разговор,  а  на  база 

представени документи. Представените документи са там.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Не говорех за телефонен разговор изобщо. 

Казах, че имам документ на бюрото си.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, отидете и проверете 

документа  и  да  изчакаме  с  решенето.  Прощавайте,  колега,  останах  с 

погрешно впечатление. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Нека провери и колегата Томов, но пред мен е 

оригинално  удостоверение,  издадено  на  02.04.2014  г.  за  актуално 

състояние,  на  което  пише:  „Управителен  съвет  в  състав:  Антоанета 

Димитрова Цонева, ЕГН… – председател” .

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Да видим все пак 

и другия документ.

Колеги,  изчакваме  за  момент  колегата  Томов.  По-добре  да  не 

преминаваме към друга точка, до момента, в който той провери. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Ако  преценят  колегите,  мога  да  напиша 

„председател на Управителния съвет”. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Да, така е. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Оказа  се,  че  документът, 

който  колегата  Томов  притежава,  е  същият  като  документа,  който 

притежава колегата Цанева. Няма грешка.

Колеги, имате ли някакви възражения, някакви допълнения? Не 

виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Приема се. Решението е с № 224-ЕП.

Колеги, тъй като в момента не виждам докладчиците по другите 

основни теми, докато те дойдат,  очевидно подготвят проектите си на 

решения, отиваме в:

11. Разни.

Заповядайте, колега.
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РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.

Колеги,  вчера ви докладвах,  че имаме насрочено заседание по 

жалба във Върховния административен съд. 

Днес  имаме  протоколно  решение,  с  което  Върховният 

административен съд връща жалбата на господин Хари Хараламбов и 

оставя преписката без разглеждане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Матева.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само за сведение на комисията: 

Списък  на  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети, 

регистрирали в ЦИК кандидатски листи е подготвен и се изпраща на 

районните избирателни комисии във връзка с жребия.

Ще ви помоля да погледнете проект на писмо до Комисията за 

защита на личните данни. Ще помоля да се запознаете с него. Според 

мен има нужда от допълване на текста. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Да го видим малко по-късно.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, молбата ми е всеки да го погледне. 

Според мен трябва още да го допълним, но аз самата нямах готовност да 

го направя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Нейкова.

Колеги, ще се запознаем и когато вземем другите решения ще 

разгледаме и това писмо.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги, искам да докладвам какво 

е развитието на списъците за гласуване в чужбина.

След  твърде  удачната  среща,  която  направихме  с 

„Информационно обслужване” преди два дни, получавам един е-mail, 

мисля,  че  е  качен,  но  не  можах  да  намеря  къде,  е-mail от 

„Информационно обслужване” от който следва следната рекапитулация. 

От 1695 заявления вече 1123 са регистрирани. Те са качени на 

нашия  сайт  като  заявления,  приети  като  верни.  Тоест,  повторната 

проверка,  която  направи  „Информационно  обслужване”,  доведе  до 

своите резултати. 
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Посочени  са  ни  217  лица,  с  които  не  могат  да  се  поправят 

неотстраними грешки – сбъркани ЕГН, или без  ЕГН, с  5-6 цифри за 

ЕГН, заедно с 43 лица комбинирани грешки, които аз предлагам да се 

качат на страницата. Взехме това като решение. 260 души могат да се 

качат като непотвърдени заявления с неотстраними грешки. 

„Информационно  обслужване”  е  направило  огромна  таблица, 

която обаче има технически проблем, тук също трябва да го представя, 

не знам дали може да се разреши. Тази таблица с различни цветове е 

получена в общия е-mail. Тя не може по никакъв начин нито да се свали, 

нито да се покаже. Единствено при Катя може да се разглежда. Така или 

иначе аз ви разказвам тази таблица, има 249 заявления, в които името не 

съвпада с името в националната база данни „Население”. Имаме вече 

писмо и решение на ЦИК да се изпратят съобщения на тези лица, които 

да отстранят недостатъците или някакви грешки в посоченото име. Като 

от  тези  249 лица „Информационно обслужване”  ще информира тези, 

които имат електронен адрес. А тези, които нямат електронен адрес, те 

ще ни изпратят списъка и ще напишем писмо до Външно, което да ги 

прати на  ДКП и ДКП да се  свързват  с  тях по някакъв начин,  да им 

съобщават, че са посочили неверни имена. 

Това  е  в  изпълнение  на  нашето  предишно  разглеждане  на 

проблема и писмото, което изпратихме до Външно. 

Поради тази причина аз съм изготвила едно писмо до Външно, в 

което казвам точно това, че ще изпратим списъка на избиратели, които 

не  са  посочили  електронен  адрес  за  контакт,  които  трябва  да  бъдат 

уведомени за недостатъци на заявленията им от съответното ДКП.

Това  е,  което  аз  докладвам  и  мисля,  че  тези  списъци  вървят 

добре.

И още нещо. Бих желала от вас да получа съдействие по какъв 

начин  тази  сложна  таблица,  изпратена  от  „Информационно 

обслужване”, която не може да се принтира по никакъв начин, трябва да 

я разглеждаме. Може би тя ще се праща на новия електронен адрес и 

оттам ще можем да я разглеждаме. Иначе не виждам как.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете и вие с тази таблица. Аз успях да я погледна. Тя наистина е 

изключително тежка, може да се  види само в електронен формат.

Колеги, имаме предложен проект на писмо. 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, Камелия Нейкова, Владимир  

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

Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Колеги, други доклади?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може ли една добавка към доклада на 

госпожа Златарева?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се.

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Понеже вчера коментирах този случай и 

ви  бях  казал  за  един  български  студент  във  Великобритания,  който 

десет дни не може чрез новата си лична карта да влезе да си направи 

заявление. Последно му дадох акъл да използва паспорта си. Оказа се, 

че с паспорта си е свършил работата, защото го видях, че вече е излязъл 

в списъка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате ли други доклади? 

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само за сведение. Разпределено ми е с вх. 

№ ЕП-15-5 от 18.04. 

Представени  са  два  протокола  от  заседание  на  Районна 

избирателна  комисия  гр.  Перник.  Тъй  като  съм  отговорник  за  този 

район, са препратени за сведение на Централната избирателна комисия. 

Благодаря ви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, дискутирахме преди две заседания въпрос, получен по е-

mail от господин Радослав Василев, в което – само ще припомня – беше 

посочил, че повече от три месеца е в държава извън Европейския съюз. 

Наясно  е,  че  не  може  да  гласува  и  искаше  да  знае  как  да  бъде 

застрахован някой да не злоупотреби с гласа му. Живее в Берн.

На  другия  ден,  след  като  на  дискусията  не  достигнахме 

еднозначно до отговора на писмо, което да му изпратим, на другия ден 

се свързахме по телефона с него. Оказа се, че той се намира в България, 

в  София.  Бяхме заедно  с  госпожа Солакова  и разговаряхме.  Той пое 

ангажимент да си разреши въпроса, да си го придвижи в общината и 

съответно да направи постъпки за заличаване от избирателния списък.

Затова  предлагам  да  не  му  отговаряме  по  е-mail на  това 

запитване, с оглед на това, че сме разговаряли по телефона с него и той 

пое ангажимента да си реши този въпрос. 

За сведение го докладвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Поставям  въпрос:  имаме  ли  готовност  с  други  доклади?  Не 

виждам такъв.

Колеги, имаме ли готовност по точките от дневния ред?

В такъв случай давам 10-минутна почивка – до 16,00 ч., като ви 

моля да бъдем в района, за да можем бързо да започнем и да продължим 

с решенията, които следва да вземем днес.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  12 

члена  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме  необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Преминаваме към осма точка от дневния ред:
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8.  Проект  на  решение  относно  определяне  чрез  жребий  на 

номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Заповядайте, колега Андреев, с Вашия доклад.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен  проект  за  решение  във  връзка  с  проведения  днес  жребий  за 

подреждането  като  поредни  номера  в  бюлетината  на  партиите, 

коалициите  и  независимите  кандидати,  регистрирани  в  Централната 

избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.:

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

във връзка с Решение № 157-ЕП от 14 април 2014 г. на ЦИК на 23 април 

2014  г.,  в  11,00  ч.,  в  сградата  на  Народното  събрание  на  пл.  „Княз 

Александър  I”  №  1,  фоайе  на  зала  „Света  София”,  Централната 

избирателна  комисия  проведе  жребий  на  поредните  номера  в 

бюлетината  на  партиите,  коалициите  и  независимите  кандидати, 

регистрирани в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След проведения жребий Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Обявява  следната  поредност  на  номерата  на  партиите, 

коалициите и независимите кандидати в бюлетината:

№ 1 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

№ 2 ПП ГЛАС НАРОДЕН

№ 3 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

№ 4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№ 5 Николай Добринов Йовев – независим

№ 6 Християндемократическа партия на България

№ 7 Янаки Ганчев Ганчев – независим

№ 8 БЪЛГАРСКА  НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА 

ПАРТИЯ

№ 9 СИНЬО ЕДИНСТВО

23



№ 10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 11 ПП  НАЦИОНАЛЕН  ФРОНТ  ЗА  СПАСЕНИЕ  НА 

БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ)

№ 12 ПП БАСТА

№ 13 АБВ  –  АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ 

№ 14 Александър Райков Алексиев – независим 

№ 15 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 16 Виктор Тенчев Папазов – независим 

№ 17 Коалиция КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – 

ОБ, НДСВ, СДП

№ 18 ПП ГЕРБ

№ 19 Евгения Златева Банева – независим 

№ 20 ПП АТАКА

№ 21 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

№ 25 БКП

№ 26 Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти – независим

№ 27 ЗЕЛЕНИТЕ

№ 28 БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО,  ЗНС, 

ГЕРГЬОВДЕН 

№ 29 ДПС – Движение за права и свободи

№ 30 Коалиция  НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ  ПАРТИИ  НА 

БЪЛГАРИЯ (НПБ)

Определеният  пореден  номер  е  еднакъв  за  цялата  страна  и  за 

гласуването  извън  страната  и  се  отпечатва  върху  бюлетините  и 

протоколите  на  СИК  и  РИК  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. В бюлетините и в 

протоколите на СИК и РИК наименованията на партиите и коалициите 

се изписват без кавички.

Когато партиите,  коалициите и инициативните комитети не са 

регистрирали кандидатска листа,  в бюлетината не се изписва техният 

номер и не се оставя празен ред в бюлетината.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, мнения, предложения, възражения? – Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така предложения проект на решение, 

моля да гласува.

Ще помоля колегата Грозева да брои.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

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

Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.

Приема се. Решението е № 225-ЕП.

По следващата точка от дневния ред:

9.  Проект  на  решение  относно  определяне  чрез  жребий  на 

реда  за  представяне  на  кандидатите,  регистрирани  от  партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети  в  различните  форми  на 

предизборна  кампания  по  БНТ и  БНР в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Следващият  проект  е  относно 

жребия, който готвихме за представянето в предизборната кампания по 

БНТ  и  БНР  на  кандидатите,  регистрирани  от  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети:

„На  основание  чл.  192  от  Изборния  кодекс  и  във  връзка  с 

Решение № 158-ЕП от 14 април 2014 г. на ЦИК на 23 април 2014 г. в 

12,00 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” 

№ 1, фоайе на зала „Света София” Централната избирателна комисия 

проведе жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, 

регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети 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. 

След проведения жребий Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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І. Обявява  следната  поредност  за  представяне  на  кандидатите, 

регистрирани  от  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети,  в 

клипове и други форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

№ 1 БЪЛГАРСКА  НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА 

ПАРТИЯ

№ 2 Виктор Тенчев Папазов – независим

№ 3 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№ 4 ПП БАСТА

№ 5 Николай Добринов Йовев – независим

№ 6 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 7 АБВ  –  АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ 

№ 8 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 9 Евгения Златева Банева – независим

№ 10 Коалиция  НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ  ПАРТИИ  НА 

БЪЛГАРИЯ (НПБ)

№ 11 ПП ГЕРБ

№ 12 Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти – независим 

№ 13 БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО,  ЗНС, 

ГЕРГЬОВДЕН 

№ 14 ДПС – Движение за права и свободи

№ 15 Коалиция КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – 

ОБ, НДСВ, СДП

№ 16 ПП БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА

№ 17 ЗЕЛЕНИТЕ

№ 18 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

№ 19 Християндемократическа партия на България

№ 20 Александър Райков Алексиев – независим

№ 21 ПП АТАКА

№ 22 ПП ГЛАС НАРОДЕН

№ 23 ПП  НАЦИОНАЛЕН  ФРОНТ  ЗА  СПАСЕНИЕ  НА 

БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ)
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№ 24 СИНЬО ЕДИНСТВО

№ 25 БКП

№ 26 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

№ 27 Янаки Ганчев Ганчев – независим

ІІ. Обявява  следната  поредност за  представяне в  диспутите  на 

кандидатите,  регистрирани от партиите,  коалициите и  инициативните 

комитети, в предизборната кампания по БНТ и БНР:

№ 1 БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА

№ 2 БКП

№ 3 Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти – независим

№ 4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№ 5 Александър Райков Алексиев – независим

№ 6 ЗЕЛЕНИТЕ

№ 7 СИНЬО ЕДИНСТВО

№ 8 Коалиция  НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ  ПАРТИИ  НА 

БЪЛГАРИЯ (НПБ)

№ 9 ПП ГЛАС НАРОДЕН

№ 10 ПП АТАКА

№ 11 ДПС – Движение за права и свободи

№ 12 Коалиция КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – 

ОБ, НДСВ, СДП

№ 13 ПП  НАЦИОНАЛЕН  ФРОНТ  ЗА  СПАСЕНИЕ  НА 

БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ)

№ 14 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

№ 15 БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО,  ЗНС, 

ГЕРГЬОВДЕН 

№ 16 АБВ  –  АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ 

№ 17 ПП БАСТА

№ 18 Евгения Златева Банева – независим

№ 19 ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
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№ 20 КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 21 Янаки Ганчев Ганчев – независим 

№ 22 Виктор Тенчев Папазов – независим

№ 23 Николай Добринов Йовев – независим 

№ 24 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

№ 25 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 26  БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ

№ 27 ПП ГЕРБ”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги, аз преди няколко дни бях 

чела  едни  писма  от  Българското  национално  радио  и  Българската 

национална телевизия,  че те предлагат диспутите да бъдат в някакви 

групи, а тук виждам, че ние сме теглили в т. ІІ поредност за представяне 

на диспутите.  За кои диспути става дума – за БНР и БНТ или изобщо за 

диспутите? Защото аз не мисля, че можем да не се съобразим с това, 

което предлага БНТ и БНР. Те имат най-много опит в тези неща. Те ги 

бяха разделили по групи. 

Моля за обяснение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на двете писма, ние 

имахме задължение и приехме съответни правила, при които да бъдат 

проведени диспутите и съответно представянето в клиповете и другите 

форми. И тези правила ние одобрихме с нарочно решение, въз основа на 

което се изготвят споразуменията. 

Жребият, който се тегли, е с оглед евентуално вътре в рамките на 

съответното  разпределение  между  тях  на  основата  на  принципите, 

които  ние  сме  определили,  кои  имат  желание  да  участват  и  как  ще 

участват. Тоест, този жребий по никакъв начин не приема евентуално 

групи, ако такива са формирани, от страна на БНТ и БНР. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  след  това  разяснение  на  тази  традиция,  кажете  какви 

други забележки, въпроси имате? – Не виждам.
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект на решение, 

моля да гласува.

Ще помоля колегата Грозева отново да брои.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

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

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Това е Решение № 226-ЕП.

Отиваме към следващата точка от дневния ред:

10.  Поправка  на  изборна  книга  и  технически  образец  на 

бюлетината.

Колега Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, предлагам първо да ви 

докладвам за новото писмо, което пристигна от печатницата на БНБ, в 

което са ни дадени варианти по начина, по който ние им поставихме 

задача  –  със  събирането  на  преференциите  в  група,  както  е  даден 

образецът  на  бюлетината.  Разработени  са  три  варианта.  Единият  е 

преференциите  в  колона.  Другите  два  варианта  са  преференциите  да 

бъдат събрани в група, съгласно образеца на бюлетината, като в единия 

вариант, който е под № 2, групата за преференции е дадена в горния 

десен ъгъл на бюлетината, а във вариант № 3, групата за преференции е 

дадена в  долния десен ъгъл на  бюлетината,  след редовете  на  всички 

партии, коалиции и независими кандидати. 

Решението,  което е  за  изменение  на  изборни книги  е  № 91 и 

№ 92.  По  същество  предлагам  да  приемем  направо  нови  образци  на 

изборни книги № 91 и № 92: 

„В  „Държавен  вестник”,  бр.  35  от  22.04.2014  г.  е  публикуван 

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. С оглед приетото 

изменение на чл. 371, ал. 1, т. 4 от ИК, с което се предвижда поредният 

номер на кандидат в листа на партия или коалиция да бъде изписан в 

кръгче  вместо  в  квадратче,  се  налага  изменение  на  образеца  на 
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бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  –  приложения  №  91  и  №  92  от 

изборните книжа.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3 и чл. 371, ал. 1, т. 4 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Приема нови образци на бюлетините за гласуване в страната и за 

гласуване извън страната – изборни книжа № 91 и № 92, приложения 

към настоящото решение. 

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.”

Изборна  книга  № 91 е  бюлетината  за  гласуване в  страната.  С 

оглед на приетото току-що решение разбрах, че кавичките,  в които е 

сложена думичката „независим” след името на кандидатите ще отпадне. 

Ще ги  махнем и  от  образеца,  както  махаме  всякакви  кавички  около 

имената на партиите или коалициите. 

Освен това образно са дадени три колони с кръгчета, които обаче 

не  е  задължително  да  са  три,  може  да  са  четири.  В  обяснението  на 

бюлетината,  което  е  словния  текст  на  стр.  2,  промяната  е  чак  във 

втората част.  Изрично се описва,  че в десния край на бюлетината се 

отпечатват  17  кръгчета,  които  отговарят  на  броя  на  членовете  на 

Европейския  парламент.  В  тях  се  изписват  числата  от  1  до  17 

включително,  последователно  за  поставяне  на  знак  Х  или  знак  V, 

отразяващи  предпочитанието  в  преференцията  на  избирателя  за 

кандидат от избраната от него листа. С оглед на получилия се отзвук в 

обществото, че някъде сме написали множествено число, да не би да се 

подлъжат хората по това – затова с господин Христов сме го сложили в 

единствено  число.  Над  кръгчетата  се  изписва  текст 

„предпочитание/преференция”.  Този  текст  ще  е  над  групираните 

кръгчета,  които са за отбелязване на преференцията. В зависимост от 

броя  на  регистрираните  листи  редовете  на  партиите  и  независимите 

кандидати могат  да  бъдат  отпечатани в  повече от  една колона.  Като 

колоните с кръгчетата за преференциите се отпечатва в десния край на 

бюлетината. Трябва да е колоните, тъй като няма да са разположени в 
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една колона, доколкото мнението на огромната част от комисията е да 

си запазим групирането на преференциите.

Както виждате, не фиксираме – в долен край, как точно ще бъде, 

за да може да има свобода и когато разглеждаме техническия образец за 

бюлетината,  което ще стане в утрешния ден, и приемем техническия 

образец на бюлетината, който за сведение на тези, които ни слушат, ще 

бъде приет при изключени микрофони с оглед запазване на тайната на 

отпечатване  на  бюлетината  и  нейното  съдържание.  Става  дума  за 

обяснителните  текстове.  Тогава  вече  ще  приемем  точното  място  на 

разположението на тези кръгчета.

При  доклада  си  казах,  че  има  два  варианта.  Първо,  колона  с 

имена,  след  това  група,  продължава  колоната  под  групата.  Вторият 

вариант е две колони и след края на втората колона да се разположи 

групата за преференциите. В работната група мненията са се разделили. 

В  утрешния  ден  предлагам  да  определим  окончателно  кой  от 

вариантите,  предложен от  печатницата,  ще приемем като  технически 

образец със съответните параметри.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова. 

Колеги, видяхте проекта на решение, видяхте и приложенията. 

Моля  да  се  запознаете  подробно,  защото  знаете,  че  тези  образци  на 

изборни книжа ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник”.

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В предишния ни проект, сега не го виждам, 

имаше,  че  едно  под  друго  са  поставени  в  преференциалната  листа 

кръстчетата  сега,  преди  квадратчетата.  А  те  не  са  едно  под  друго. 

Мисля, че сега пише „последователно”. В обясненията в бюлетината за 

гласуване извън страната пишеше, че са едно под друго в предишните 

книжа. Аз после забелязах, че не са едно под друго. Ако не е променено, 

според мен трябва да го променим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата  Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  бюлетината  извън  страната, 

обяснителния текст и бюлетината за страната са абсолютно идентични. 

Единствената разлика е какво се изписва горе в полето на кочана, тъй 
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като на едната се изписва номерът на района в Република България, а на 

бюлетината  извън  страната  пише  „Бюлетина  за  гласуване  извън 

страната”. Това е разликата в двата текста, които са обяснителни към 

приложенията.

Поправен  е  онзи  допуск,  който  беше  разлика,  която  се  беше 

получила, поради неизчистване на това „едно под друго”.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Да, виждам го, че сега е така. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Понеже в  почивката  някой спомена,  в 

графичната част, където пишем независимия кандидат, „независим” сме 

го сложили в кавички. И някой ми беше предложил кавичките да бъдат 

махнати. Тези кавички тук не означават, че така ще бъде, защото долу 

пише „собствено, бащино и фамилно име на кандидата”. То също няма 

да  фигурира.  И  точките  няма  да  ги  има,  ще  бъде  самото  име  на 

кандидата.  Думата „независим” в оригинала няма да  бъде в кавички. 

Тук  е  като  образец.  На  това  място  ще  посочим,  че  е  независим.  В 

оригинала ще пише трите имена – независим. Но това ще го впишем 

утре  или  вдругиден  като  видим  как  ще  е  самата  бюлетина  –  колко 

сантиметра ще бъде, с какъв шрифт и т.н. 

Ако държите и тук да махнем кавичките, сега е моментът. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  уточнението, 

колега Христов. 

Не виждам други коментари и допълнения по така предложения 

ни проект на решение, ведно с приложения.

Затова, колеги, който е съгласен с така предложения проект на 

решение, ведно с приложенията, моля да гласува.

Ще помоля колегата Пенев да брои.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Решението е № 227-ЕП.

Колеги, имаме ли други доклади?

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам проект на решение във връзка с 

допускане  за  участие  в  частичните  избори  на  8  юни.  Сега  ли  да  го 

докладвам, или по-късно?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Сега, щом е готово.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  предлагам проект на  решение 

относно  допускане  на  Политическа  партия  „Българска 

социалистическа  партия”  за  участие  в  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочен на 8 юни 

2014 г.:

„Постъпило е  заявление  от  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Сергей Дмитриевич Станишев,  заведено под 

№ 2 на 23 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичен 

избор за кмет на кметство  Гороцвет, община Лозница, област Разград, 

насрочен на 8 юни 2014 г.

Към  заявлението  са  приложени:  заверено  копие  на 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 

17.03.2014 г. от СГС – ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; заверено 

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

03.04.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 

2013 г. и пълномощно от представляващия партията Сергей Дмитриевич 

Станишев в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ от 

8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август 2011 г. за 

участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс (отм., 

ДВ,  бр.  19  от  05.03.2014  г.)  за  допускане  на  политическа  партия 
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„БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ”  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Гороцвет,  община  Лозница, 

област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 (отм., ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г.) във връзка с §15 от ПЗР от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичния избор за кмет 

на кметство  Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочен на 8 

юни 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 

24 часа от съобщаването му.”

Само обръщам внимание, че тъй като указът на президента за 

насрочване на този избор е издаден преди влизане в сила на настоящия 

Изборен кодекс, има изрична разпоредба, че се произвеждат по старите 

правила.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате думата за предложения, за допълнения. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам само едно питане към госпожа 

Нейкова, тъй като тук видях, че се цитират само изборите в Гороцвет, 

но на тази дата има насрочен още един избор. Умишлено ли не желае 

партията да участва?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Партията  е  подала  заявление  и  за 

участие  в  изборите  в  кметство  Червена  вода,  но  тъй  като  изборът  е 

насрочен с указ от 9 април и се произвежда по новия Изборния кодекс, 

срокът не изтича днес и там има удостоверение за актуално състояние, 

което трябва да е издадено след 9 април и са дадени указания да го 

представят,  така  че  проектът  на  решение ще го  представя,  след като 

бъде изпълнено указанието. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Тогава  трябва  да  пишете  „ИК 

(отменен)”.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз съм го написала.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Току-що беше докладвано. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изборът в кметство Червена вода,  тъй 

като е по правилата на сегашния кодекс, регистрацията е 35 дни преди 

изборния ден, а за Гороцвет е 45 дни преди изборния ден. Има разлика в 

сроковете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Грозева,  имате 

думата. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Исках да се намеся в тази връзка, тъй като 

при  мен  е  заявлението  на  Политическа  партия  ГЕРБ,  която  също  е 

заявила участие за частичните избори в Гороцвет и в Червена вода. Днес 

приехме  документите.  Тяхното  актуално  състояние  е  след  датата  на 

издаване на указа на президента и аз ще предложа на вашето внимание 

две решения – едното за Гороцвет по отменения кодекс, и за Червена 

вода – по действащия. Но това ще стане утре, тъй като днес приехме 

документите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли бележки по така предложения проект от колегата 

Нейкова  със  самокорекцията,  която  колегата  Нейкова  направи?  –  Не 

виждам желаещи.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Решението е № 228-МИ.

Благодаря за този доклад.

Следващ доклад имате ли, колеги?

Колегата Ивков. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  имам  едно  писмо,  ако  считате,  че  е 

подходящ  моментът.  Разпределено  ми  е  от  20.04.2014  г.  и  понеже 

изтича срокът за заявленията по чл. 16, набързо ви припомням текста:

„С  майка  ми  живеем  в  Германия  от  близо  пет  години. 

Интересува ме ако гласуваме на предстоящите европейски избори може 

ли да го направим с личните си карти само? Необходимо ли е да се 

регистрираме  преди  това  в  Интернет,  за  да  сме  на  избирателните 

списъци в консулството в Мюнхен?”

Малко е подвеждащ въпросът. На мен ми се струваше доста бърз 

и  лесен  отговорът.  Постарал  съм  се  в  по-непосредствен  тон,  без  да 

цитирам разпоредбите на закона – препращащи, бланкетни, да обясня на 

човека. Според мен ме пита дали могат с майка му просто да отидат и да 

гласуват  с  лична карта,  трябва ли нещо да  правят.  Така аз  разбирам 

въпроса.

Предлагам ви следния проект на отговор:

„В  отговор  на  Ваше  писмо  вх.  №  ЕП-22-414/20.02.2014 г. 

Централната избирателна комисия Ви уведомява, че може да гласувате 

само с личните си карти. 

Ако  пропуснете  срока  да  заявите,  че  желаете  да  гласувате, 

съгласно чл. 16 от ИК (най-късно 25 дни преди изборния ден), което 

може  да  сторите  чрез  писмено  заявление  по  образец  (изб.  кн.  №), 

подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез 

писмо  до  дипломатическото  или  консулското  представителство  или 

чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК, съответно 

вероятно няма да бъдете включени в списъка в консулството в Мюнхен. 

Въпреки това, дори да не бъдете вписани в избирателния списък, 

ще можете да упражните правото си на глас, в случай, че имате такова, 

ако  до  изборния  ден  включително  представите   в  секционната 

избирателна  комисия  документ  за  самоличност  и  декларации  по 

образец, че отговаряте на условията да избирате и че не сте гласували и 

няма  да  гласувате  на  друго  място  в  същите  избори  (изб.  кн.  №)  и 

заявите, че желаете да бъдете дописани в списъка.
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Евентуалният отказ да бъдете дописани в списъка и  допуснати 

до  гласуване  следва  да  е  писмен и  може  да  оспорите  пред  ЦИК по 

електронен път.

Все пак бихме си позволили да ви посъветваме да  подадете  в 

срок  заявлението  по  чл.  16  от  Изборния  кодекс.  Образеца  може  да 

намерите на интернет страницата на ЦИК.”

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Колеги,  имаме  ли  коментар  по 

отношение на отговора на колегата Ивков?

Единствено си позволявам да кажа за последното изречение, ние 

не  даваме  много  съвети,  ако  искате  да  го  махнете.  Така  сме  приели 

досега – не даваме съвети. Така мисля, че е малко интимно. Но не държа 

да се махне, както Вие прецените.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  И аз не държа да остане. (Оживление) 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  За мен е важно той да разбере, че е 

въпрос за уседналост като понятие. 

Който е съгласен, моля да гласува.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Без да махаме последния абзац?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Да, без да го махаме.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14  (Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се.

Колеги,  какъв  още  дневен  ред  имаме?  Съсредоточете  се  и 

кажете. 

Госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви.

Една информация във връзка  с  наше Решение № 218,  с  което 

направихме отказ на кандидатската листа на Националистически партии 

на България (НПБ). Тъй като могат да се възползват от чл. 368, ал. 4, си 

позволих да се обадя на господин Павел Чернев по телефона ако желаят 
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да го получат днес. Те отказаха и молят да продължим листата без този 

кандидат, на който сме направили отказ. И са очаквали този отказ.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Трябва ли да го гласуваме?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, то беше решено.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  За информация, добре. 

Приемаме информацията от госпожа Цанева. 

Има ли друг готов проект? 

Има думата госпожа Нейкова да предложи писмото, което трябва 

да изпратим на Комисията за защита на личните данни. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  проекта  на  писмото  съм 

добавила и някои предложения, които направиха госпожа Златарева и 

господин Христов. Като в третия абзац ви предлагам текстът да бъде: 

„Централната избирателна комисия е приложила допълнителни мерки 

за осигуряване на справката”. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:   Само,  извинявай,  „Наредба  № 1  от 

30.01.2013.” на кого е?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Мисля,  че  тя  е  наредба,  приета  от 

Комисията за защита на личните данни?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Не  за  друго,  а  защото  исках  да  я 

погледна и не знам къде е.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:   Трябва  да  изпишем,  че  е  тяхна. 

Така е редно. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Какви поправки искаме или можем 

да направим в това писмо?

Госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз, колеги, считам така представения 

проект  за  много  коректен  и  за  мен  е  много  добре  формулиран. 

Адмирирам усилията на колегата Нейкова. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Други  мнения  по  въпроса  за 

отговора? 
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Аз също мисля,  че отговорът е  съвсем дипломатичен и хубав. 

Използвали  сме  техническите  познания  по  въпроса  за  защитата  на 

лични данни. 

Който е съгласен с така представения проект за писмо, моля да 

гласува. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14  (Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Писмото трябва да се изпрати.

Има ли други доклади?

Госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  моля  ви  да 

погледнете  предложението,  за  да  имаме  предвид   впоследствие  да 

работим по него. 

Както  ви  казах,  в  контактите  си  с  организациите,  които 

представляват хората с увреждания, съм отразила едно предложение във 

връзка с Конвенцията за правата на хора са увреждания, ратифицирана 

от Европейския парламент през 2012 г. 

Отправям  предложение  за  оптимизиране  на  официалния 

интернет  сайт  на  Централната  избирателна  комисия.  Това  е,  за  да 

помислим, да го работим с оглед на необходимостта от предоставяне на 

равен достъп на хората с увреждания. Вие ще си го прочетете, няма да 

ви го чета. Предложението е в смисъл някои неща да могат да се чуват 

от хората,  които са с намалено или без зрение. В този смисъл е. Ще 

моля всеки да го погледне и в някой от следващите възможни дни да 

видим въобще възможностите ни дали можем да го осъществим и как. 

Колегата Христов ще каже, ще се свърже с нашите партньори, които 

обслужват сайта. 

Може ли да продължа, госпожо Златарева?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Да.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  длъжна  съм  да 

изброя наново медиите, които са представили тарифи за предизборните 

реклами за изборите на Европейски парламент. Това са: Гюлшен Ахмед 

–  Кърджали;  отново  „БТВ  Медия  груп”;  „Абрант  медия  България” 

ЕООД; вестник „Конкурент”, „Вис виталис и телевизия Прес ТВ” – гр. 

Казанлък; оферта на „Панмедия” за евровот 2014; вестник „Знаме” – гр. 

Пазарджик;  „БТВ Медия груп”;  „Шуменска заря”;  „Седмицата”  –  гр. 

Горна  Оряховица;  „Топ  новини”,  електронен  вестник  „Шум  БГ”; 

информационен вестник „Нов живот”; вестник „Екип 7” – гр. Разград.

И още нещо искам да ви докладвам.

Представителят  на  „Wizz  Air  медия”  Боби  Бунев  –  това  е  на 

агенцията „Wizz Air”, предлага доста интересно предложение. Които са 

пътували с „Wizz Air” знаят, че се вадят едни електронни билети, които 

се  представят.  Само един пасаж ще ви прочета  от  доста  подробното 

писмо: „Всички „Wizz Air” пътници трябва да се чекират онлайн, да 

принтират своите бордни карти, да ги представят на летището. Те ще 

бъдат изложени на въздействието на рекламата в случай че ние решим 

да предоставим като банер за европейските избори или на Централната 

избирателна комисия на тези билети. Аз лично го попитах в разговор, 

той ми звънна няколко пъти по телефона, го попитах горе-долу колко са 

хората, които се ползват от такива билети, става въпрос за българи, това 

е  нискотарифна  компания,  която  доста  се  ползва.  Ако  не  ме  лъже 

паметта бройката, която каза, е около 8 хиляди пътници, но не мога да 

ви уточня за какъв период каза тази бройка. 

Това е също за размисъл. Които желаят, могат да се запознаят с 

предложението. По принцип на мен ми се стори доста интересно. Няма 

да коментирам,  че после като се замислих,  стигнах до допълнителни 

изводи.

Благодаря ви засега. Това е. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Искам да направя допълнение към това, 

което каза госпожа Мусорлиева във връзка с предложението за хората, 

които са с увреждания. 
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Те правят едно предложение, в което обаче има неща, които не 

са от нашата компетенция. Например последната т. 3, която пишат, е да 

се  изготви  предложение  до  политическите  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети  да  съобразят  своите  сайтове.  Ние  не  сме 

ментори на политическите партии, за да изготвяме предложения и да ги 

караме да правят нещо. Да се обърнат директно към тях. Така че това по 

принцип не може да се изпълни.

А колкото до предните две предложения, които правят и имат 

някакъв  смисъл,  все  пак  ми  се  струва,  че  би  трябвало  да  посочат, 

примерно,  кои  сайтове  да  вземем  за  пример,  а  да  не  искат  ние  да 

направим нещо, което те после да ползват за пример от нас.

Трябва  да   кажа  и  нещо  друго.  Правилно  е,  че  хората  с 

увреждания  трябва  да  бъдат  равнопоставени,  но  аз  мисля,  че  и 

нормалните  хора  трябва  да  бъдат  равнопоставени.  Имал  съм случай, 

когато  отворя  сайт,  в  който  е  сложена  такава  програма  за  говор, 

изведнъж като натисна да чета нещо, ми започва говорът,  което не е 

нормално.  Тоест, трябва да може да се включва и да се изключва. Тук 

трябва да има все пак някакво умерено разглеждане. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Аз  много  благодаря  на  господин 

Христов. Много е коректно това, което казва. Трябва да се помисли. 

И последното, колеги, което искам да ви докладвам, е молба от 

вчера,  която прочетох на момчетата,  които отразиха визуализираните 

съобщения.  Само  искам  да  ви  запозная  със  становището  на  главния 

експерт, за да ме упълномощите да го представя на момчето Николай 

Кирков, защото има предложения, които касаят него. 

Аз  считам  становището  на  Ивайло  Цонковски  като  главен 

експерт,  и  Виолета  Георгиева  като  главен  счетоводител,  за 

изключително  коректно.  Те  предлагат  този  договор,  който  сме 

сключили от  8  април  с  физическото  лице  да  остане  в  сила  за  двата 

клипа, които той наистина е направил и не са му платени, тоест да бъдат 

по този ред – с физическо лице. А вече по негова молба останалите три, 

които  ние  като  изработка  сме  приели,  ако  той  желае  да  прекратим 

договора и да бъде предложено да му изплатим възнагражденията. За 
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мен  е  изключително  коректно.  Ако  ме  упълномощите,  ще  запозная 

молителя с това становище. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Упълномощаваме  ли  госпожа 

Мусорлиева? – Да, има съгласие за това.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря ви много, колеги.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Други заявки за днешния дневен 

ред. 

Госпожа Солакова, имате думата.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Искам само да напомня, че в пет часа изтича срокът за входиране 

на заявления. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Току-що изтече.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, но има проекти на решения, които 

трябва да бъдат докладвани в днешното заседание. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Да, разбрахме, че има два проекта. 

Сега сме на тема „Разни”. Имате думата.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение докладвам вх. № ЕП-04-03-

65  от  23  април  2014  г.  от  Главна  дирекция  „ГРАО”  за  извършена 

проверка на листата, представена от Партия „Атака”. От проверката се 

установява,  че  лицата отговарят на изискванията на чл.  351,  ал.  1 от 

Изборния кодекс. 

С  вх.  №  ЕП-04-03-74  от  днешна  дата  относно  извършена 

проверка на независим кандидат Янаки Ганчев Ганчев, от проверката се 

установява, че лицето отговаря на условията по т. 1 от Решение № 133-

ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК и на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Докладвам ви  за  сведение  вх.  № ЕП-04-03-73  от  днешна дата 

относно проверка на кандидата Николай Добринов Йовев – отговаря на 

изискванията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Пак от Главна дирекция „ГРАО” с  вх. № ЕП-04-03-72 от днешна 

дата относно проверка на кандидата Евгения Златева Банева – отговаря 

на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс. 

С  вх.  №  ЕП-04-03-70  от  днешна  дата  относно  извършена 

проверка на  кандидатите,  издигнати  и  предложени за  регистрация от 
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партия  „Зелена  партия”.   Проверката  е  установила,  че  предложените 

кандидати  отговарят  на  изискванията  на  чл.  351,  ал.  1  от  Изборния 

кодекс.

С  вх.  №  ЕП-04-03-69  от  днешна  дата,  относно  проверка  на 

кандидатската листа на Политическа партия „Съюз на комунистите в 

България” – отговаря на изискванията на закона.

С  вх.  №  ЕП-04-03-66  от  днешна  дата,  относно  проверка  на 

кандидатската листа, предложена за регистрация от Политическа партия 

„Християндемократическа партия на България” – листата отговаря на 

изискванията на Изборния кодекс.

С  вх.  №  ЕП-04-03-67  от  днешна  дата,  относно  проверка  на 

кандидатската  листа  на  партия  „Глас  народен”  –  проверката  е 

установила, че предложените кандидати отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс. 

С  вх.  №  ЕП-04-03-71  от  днешна  дата,  относно  проверка  на 

кандидатите,  предложени  за  регистрация  от  Коалиция  от  партии 

„Националистически партии на България” – от извършената проверка се 

установява, че листата в кандидатската листа отговарят на изискванията 

на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс. Уведомяват ни, че кандидат под 

№ 9 в  списъка  е  с  постоянен  адрес  в  гр.  Белослав,  община Варна,  с 

посочена улица и номер, а кандидат № 13 е с постоянен адрес гр. Враца, 

с посочена улица и номер. Може би тези колеги, които са докладвали да 

проверят за необходимостта от поправка. Но мисля, че ние не пишем 

постоянните адреси. Следва това да бъде отразено в регистъра.

С  вх.  №  ЕП-04-03-75  от  днешна  дата,  относно  проверка  на 

независим кандидат Александър Райков Алексиев – уведомяват ни, че 

лицето  към 24  ноември 2013  г.  е  с  постоянен  адрес  в   гр.  София  и 

настоящ адрес в САЩ от 2006 г., вписано в регистъра на населението от 

район „Лозенец”, Столична община. 

Тук  ще  помоля  колегите,  които  са  докладвали  Александър 

Алексиев,  да  видят,  за  да  може  да  се  прецени  заличаваме  ли 

извършената регистрация. 
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Към  този  етап  всички  ли 

регистрирани партии и независими кандидати са минали на проверка 

или не още? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Партиите да.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Значи всички партии са проверени 

от „ГРАО” като листи, но независими кандидати имаме още висящи. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имаме и още непроверени подписки. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Значи очакваме още информация 

за проверки. 

Колеги, пристъпваме към разглеждане на проект за решение на 

госпожа Грозева. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато  госпожа 

Грозева  направи  последно  уточнение,  само  да  направя  едно 

съобщение – утре в 10,00 ч. Сметната палата ще връчва одитен доклад. 

Моля и ръководството на ЦИК да присъства в кабинета ми. 

Припомням,  че  в  10,30  ч.  има  среща  с  Главна  дирекция 

„Национална полиция” по повод писмото в малката зала. Който желае – 

да заповяда.

И  в  11,00  ч.  се  подписва  споразумението  със  Съвета  за 

електронни медии в тази зала. Който желае – моля да заповяда.

Давам думата на докладчик Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги, предлагам проект за решение за 

допускане на Политическа партия ГЕРБ за участие в частичен избор за 

кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочен 

за 8 юни 2014 г.:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ”, 

подписано от Цветомир Петров Паунов – упълномощен представител на 

партията съгласно пълномощно КО-Г-037/22.07.2011 г., заведено под № 

1 на 23 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в частичния 

избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, 

насрочен на 8 юни 2014 г.

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 22.01.2014 г. от СГС – ФО, 
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VІ-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.; удостоверение от Сметната палата 

изх. № 48-00-308  от  31.03.2014  г.  за  внесени  от  партията  финансови 

отчети  за  2011,  2012  и  2013  г.  и  заверено  копие  от  пълномощно  от 

председателя на партията Бойко Методиев Борисов в полза на Цветомир 

Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ от 

29 юли 2011 г.  и притежава удостоверение № 1 от 29 юли 2011 г. за 

участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс (отм., 

ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г.) за допускане на политическа партия „ГЕРБ” 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет,  община 

Лозница, област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от ИК (отм., ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г.) във връзка с § 15 от 

ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичния 

избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, 

насрочен на 8 юни 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 

24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Грозева. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  самият  нямах  време  веднага  да  се 

запозная с текста,  но доколкото си спомням в еднотипно решение за 

БСП на колегата Нейкова беше цитиран § 16. Дали аз съм в грешка или 

§ 15 е било и там?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Параграф 15.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

допълнения, изменения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля да 

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

Маргарита Златарева, Камелия Нейкова,  Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Цачев и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Това е решение № 229-МИ.

Колеги, имате ли други предложения за доклади? 

Дошли са проверките на подписките от „ГРАО”. В момента се 

завеждат в деловодната система и ще бъдат готови съвсем скоро. Отвъд 

това се подготвят и няколко проекта на решение. 

Колеги,  да  си  дадем  30  минути  почивка  и  след  това  да 

приключим.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

11 члена  на  Централната  избирателна  комисия.  Продължаваме 

днешното заседание. Имаме допълнителни доклади.

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  поща  имате 

проект за решение за поправка на техническа грешка.

Проект  на  решение относно  поправка на  техническа  грешка  в 

решение № 213-ЕП от 22 април 2014 г. 

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 12 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 213-ЕП от 

22 април 2014 г., както следва: 

В обстоятелствената част на решението името Евгения Златева 

Банева да се чете Янаки Ганчев Ганчев.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

допълнения? Не виждам. 
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Ще помоля колегата Грозева да брои.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Георги  

Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Това е решение № 230-ЕП. 

Колегата Грозева има думата.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги, решение за обявяване 

на  недействителна  регистрацията  на  независим  кандидат  за  член  на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  издигнат  от 

инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент:

„Централната избирателна комисия със свое Решение № 206-ЕП 

от 22 април 2014 г. е регистрирала Александър Райков Алексиев като 

независим кандидат за  член на Европейския парламент от Република 

България въз основа на извършена проверка на подписката за издигане 

на независимия кандидат (писмо с вх. № ЕП-04-03-61 от 22.04.2014 г. от 

ГД „ГРАО” в МРР) и приложените към предложението документи.

С вх. № ЕП-04-03-75 от 23.04.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо 

от ГД „ГРАО” за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-

ЕП от 9 април 2014 г.  на ЦИК на независимия кандидат Александър 

Райков Алексиев. В резултат на проверката е установено, че кандидатът 

има постоянен адрес в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Лозенец” № 3, и 

настоящ адрес – САЩ (от 2006 г.), вписан в регистъра на населението, 

воден от район „Лозенец”, Столична община.

От  писмото  се  установява,  че  кандидатът  Александър  Райков 

Алексиев не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, 

т. 2,  буква  „а”  от  ДР на  ИК,  тъй  като  настоящият  му  адрес  е  извън 

територията  на  Република  България  или  друга  държава  –  членка  на 

Европейския съюз. 
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С оглед на изложеното се установява, че кандидатът не отговаря 

на  изискванията  на  чл.  351,  ал.  1  от  ИК,  тъй  като  постоянният  и 

настоящият  му  адрес  не  са  на  територията  на  Република  България, 

поради което не може да се приеме, че през последните шест месеца е 

живял  в  Република  България  или  в  друга  държава  –  членка  на 

Европейския съюз, каквато е изричната разпоредба на чл. 351, ал. 1 във 

връзка  с  § 1,  т. 3,  буква  „а”  от  ДР  на  ИК.  Централната  избирателна 

комисия  следва  да  обяви  за  недействителна  регистрацията  на 

Александър Райков Алексиев,  извършена с Решение № 206-ЕП от 22 

април 2014 г. на ЦИК.

На основание чл.  57, ал.  1, т.  12 и чл. 366,  ал. 1 във връзка с 

чл. 365,  ал.  1,  т.  4  и  във връзка  с  чл.  351,  ал.  1  от  Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА  ЗА  НЕДЕЙСТВИТЕЛНА  регистрацията  на 

независимия  кандидат  Александър  Райков  Алексиев,  извършена  с 

Решение № 206-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК.

Решението да се обяви незабавно и да се уведомят независимият 

кандидат и издигналият го инициативен комитет.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на  колегата 

Грозева. 

Колеги, имате възможност за разглеждане, обсъждане.

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ще  помоля  да  погледнем  решението. 

Изискването за кандидатите за живял в последните шест месеца е по т. 

3, буква „а” от § 1, а не по т. 2.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Благодаря Ви, колега.

Нарушението е по чл. 365, ал. 1, т. 4, тъй като същият е попълнил 

саморъчно подписана декларация, че отговаря на условията по чл. 351, 

ал. 1 и 2.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Или първа, или втора. И в тази връзка трябва да 

е отговарял на изискването по § 1, т. 3, буква „а”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Точно така.  Поправих го,  коригирах го, 

колега. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на мен ми се струва, че не можем 

да  сочим  като  основание  за  недействителност  на  регистрацията 

подаването на декларация. Тоест, имам предвид чл. 365, ал. 1, т. 4. Да, 

той е подал декларация, да, тя явно не е вярна, но това не е основание да 

обявим недействителност. Основанието е в другите текстове. Просто ми 

се струва, че позоваването на този текст не следва да остава. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Позоваването е и на този текст, защото 

този текст е подвел Централната избирателна комисия да го регистрира, 

тъй  като  вчера  е  изтичал  срокът.  Според  неговата  декларация  той 

отговаря на изискванията на закона. Той е във връзка. Не е основният 

текст,  а  е  във  връзка.  В  резултат  на  което  той  не  отговаря  на 

изискванията на чл. 365, тъй като и декларацията му не отговаря, а и 

условията да бъде кандидат, които са разписани в чл. 351 и § 1, т. 3 – 

също. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за това пояснение. 

Колеги, други мнения? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Ние сме посочили като основание чл. 366, 

ал. 1, във връзка с чл. 365, ал. 1, т. 4.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че се изясни. 

Има ли други предложения за изменения и допълнения? 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  дали  да  оставим този  текст,  че 

регистрацията е извършена в нарушение? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Така  е.  Той  няма  настоящ  адрес  на 

територията на България. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, но ние регистрацията сме я извършили 

при дадени документи и не сме я извършили в нарушение. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Не е вярно. Регистрацията е извършена без 

да е пристигнала проверката на кандидата. Тя пристигна днес.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, ние сме извършили регистрацията 

към момента, когато е трябвало да я направим, на база на документите, 

които сме имали към този момент. На база на извършената проверка от 

„ГРАО” констатираме, че има нередовности в документите, обявяваме я 

за недействителна и приключваме със случая. Но защо трябва да пишем, 

че регистрацията е в нарушение? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В нарушение е, защото не отговаря на 

условията на чл. 351. Какво друго е? Това е нарушение.

РОСИЦА  МАТЕВА:   Аз  не  мисля,  че  трябва  да  пишем 

„нарушение”. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нарушение е, такъв е текстът на закона. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Ние, извършвайки регистрацията,  не сме 

били в нарушение към този момент. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  и  към  този  момент, 

независимо че сме били заблудени заради невярна декларация, ние сме 

били в нарушение, тъй като независимо от невярното деклариране, той 

не е отговарял на тези условия. Той не може от днес да престане да 

отговаря на тях. Тези условия трябва да ги има в разстояние на шест 

месеца преди изборите, за да са налице. Така че е в нарушение самата 

регистрация. 

Друг  е  въпросът,  че  сме  подведени  от  неговата  декларация  и 

поради  липсата  на  приключила  проверка,  защото  е  подадена  късно 

подписката,  не  сме  могли  към  онзи  момент  да  констатираме  това 

обстоятелство.  Това  не  значи,  че  регистрацията  не  е  в  нарушение. 

Самата  регистрация  е  в  нарушение.  Не  сме  го  извършили  ние 

съзнателно,  а  фактите  са  такива  –  подведени  сме  от  съответните 

документи.  Но регистрацията  е  в  нарушение  на  закона.   Човекът  не 

отговаря на изискванията на чл.  351.  Не се появява нещо ново. Не а 

налице нещо, което изобщо не е налице. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колега,  точно  затова  обявяваме 

регистрацията за недействителна, защото изначално не са били налице 

условията. Тоест изначално той не разполага с пасивното избирателно 

право.  Затова  законът  е  предвидил  да  се  обяви  регистрацията  за 

недействителна.  Но  ние  не  сме  извършили  нищо   в  нарушение  на 

правилата  на  Изборния  кодекс.  И сме  извършили  регистрацията  при 

точно спазване на процедурните правила и в преклузивния срок, в който 

е  следвало  да  я  извършим  –  при  наличие  на  всички  изискуеми 

документи  за  да  извършим  тази  регистрация  и  при  условия  на 

неприключила процедура. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Тоест,  Вие  предлагате  от  предпоследния 

абзац да отпадне „в нарушение на чл. 365, ал. 1” и да го изпишем това 

направо в основанието, както е изписано, така ли?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Точно така. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колегата Сидерова, заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  нашата  правна 

възможност  е  тази,  която  е  разписана  в  чл.  366,  ал.  1:  Централната 

избирателна  комисия  констатира  и  обявява  за  недействителни 

регистрациите,  извършени  в  нарушение  на  чл.  364,  ал.  1  и  3.  Ние 

констатираме,  че  е  в  нарушение  на  чл.  364  и  я  обявяваме  за 

недействителна. Извинявайте, не може да бъде недействителна, ако не е 

в нарушение на чл. 364. 

Нарушението  на  чл.  364  се  крие  във  факта  на  невярното 

деклариране и на липсата на право по чл. 351, ал. 1. Ако това право е 

било налично, това че не е извършена проверката не го прави налице 

правото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова. 

Колеги, има ли други забележки и допълнения? Не виждам.

Отвъд  техническите  редакции,  които  бяха  докладвани  от 

колегата  Грозева,  постъпи  предложение  в  абзац  четвърти  текстът 

„извършена в нарушение” до края на изречението да отпадне. 

51



Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува. 

Ще помоля колегата Пенев да брои.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев,);  против  –  2  (Румяна 

Стоева-Сидерова и Таня Цанева).

Постигнахме решение.

Сега  с  тази  корекция,  която  извършихме,  моля  да  гласуваме 

проекта за решение. 

Който е съгласен с този проект за решение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румен  Цачев,);  против  –  2  (Румяна 

Стоева-Сидерова и Таня Цанева).

Приема се. Колеги, това е Решение № 231-ЕП.

Отрицателен вот, колега Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против”, 

тъй като така формулирано, решението няма правно основание да бъде 

заличен  кандидатът  Александър  Райков  Алексиев.  Ако  неговата 

регистрация не е извършена в нарушение на чл. 364, ЦИК няма правно 

основание да обяви регистрацията за недействителна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

Колегата Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Много се извинявам, не съм частен 

адвокат на председателката, но всички сме изнервени, седяла е до 3 и 

половина.  Нека  да  бъдем  коректни,  когато  гласува  нещо.  Имаме 

възможност  за  гласуване  „за”  и  „против”  и  да  не  се  надвикваме 

излишно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявай, ние си гласуваме коректно. 

Вие некоректно ни питате по десет пъти против ли сме или за. Много 
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моля.  Не  става  дума  за  изнервеност.  Човекът  не  гласува,  не  иска  да 

гласува, десет пъти питате гласувате ли, не гласувате ли и си обърквате 

сами обявените резултати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Председателят  не  приема 

тези реплики. В смисъл не ги приема за изказани срещу него. Приема ги 

за изказани към начина на гласуване.

Колеги, продължаваме със следващия проект на решение.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Ще ви докладвам един проект  за  решение 

относно  допускане  на  Политическа  партия  „Движение  за  права  и 

свободи” за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, 

община Лозница, област Разград.

„Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА  И  СВОБОДИ”,  подписано  от  Мустафа  Сали  Карадайъ  – 

упълномощен представител на партията съгласно пълномощно № 2 от 

18.02.2013  г.,  заведено  под  №  4  на  23 април  2014 г.  в  регистъра  на 

партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, 

община Лозница, област Разград, насрочени на 8 юни 2014 г.

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 02.04.2014 г. от СГС – ТО, 

VІ-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; удостоверение от Сметната палата 

изх. № 48-00-380  от  02.04.2014  г.  за  внесени  от  партията  финансови 

отчети  за  2011,  2012  и  2013  г.  и  заверено  копие  от  пълномощно  от 

председателя  на  партията  Лютви Ахмед Местан  в  полза  на  Мустафа 

Сали Карадайъ.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ от 

8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 37 от 8 август 2011 г. за 

участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И 

СВОБОДИ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, 

община Лозница, област Разград, насрочени на 8 юни 2014 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от ИК (отм.) във връзка с § 15 от ПЗР на Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И 

СВОБОДИ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, 

община Лозница, област Разград, насрочени на 8 юни 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 

24 часа от съобщаването му.”

Това е моят проект, уважаеми колеги, и моля да го гласувате.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Чаушев.

Колеги, имате възможност да вземете думата. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На първа страница в последния абзац, 

където е записано: „налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния 

кодекс” в кавички да сложим отменен и с кой „Държавен вестник”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изменения, допълнения, предложения за изменения и допълнения? Не 

виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение, заедно с допълнението, което току-що беше направено.

Който  е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Приема се. Колеги, това е Решение № 232-МИ.

Други доклади? 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам проект за решение във 

връзка с извършената проверка на кандидатската листа на Политическа 

партия  „Зелените”,  като  се  установи,  че  единият  от  кандидатите, 
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включен в кандидатската листа, и подреден под № 17, е с настоящ адрес 

в Молдова, поради което не отговаря на изискванията на ч. 351, ал. 1 и 

не разполага с пасивното избирателно право.

Предлагам  проект  за  решение  относно  обявяване  за 

недействителна на регистрацията на кандидат за член на Европейския 

парламент от Република България, издигнат и подреден в кандидатска 

листа  от  Политическа  партия  „Зелените”  за  участие  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.:

„Централната избирателна комисия със свое Решение № 217-ЕП 

от  22  април  2014  г.  е  регистрирала  кандидатската  листа  на  ПП 

„ЗЕЛЕНИТЕ“  за  участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  при  условията  на  неприключила 

процедура. В регистрираната кандидатска листа под № 17 е подреден 

кандидатът Татяна Грибинча. Преписката е предадена с писмо изх. № 

ЕП-04-03-57 от 22 април 2014 г. на ГД „ГРАО” в МРР за извършване на 

проверка дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 

351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

С вх. № ЕП-04-03-77 от 23.04.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо 

от ГД „ГРАО” за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-

ЕП  от  9  април  2014  г.  на  ЦИК  на  кандидатската  листа  на  ПП 

„ЗЕЛЕНИТЕ”.  В резултат  на проверката е  установено,  че  кандидатът 

Татяна  Грибинча,  подреден  под  №  17  в  кандидатската  листа,  има 

постоянен адрес в гр. София, район „Средец“, ул. „Леге“ № 6, и настоящ 

адрес – Молдова (от 2013 г.), вписан в регистъра на населението, воден 

от район „Средец“, Столична община.

От писмото се  установява,  че  кандидатът  Татяна  Грибинча  не 

отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква 

„а” от ДР на ИК, тъй като настоящият му адрес е извън територията на 

Република България или друга държава – членка на Европейския съюз. 

С оглед на изложеното се установява, че кандидатът не отговаря 

на изискванията на чл. 351, ал. 1 от ИК, тъй като настоящият му адрес 

не  е  на  територията  на  Република България  или на  друга  държава – 
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членка на Европейския съюз. Не може да се приеме, че през последните 

шест  месеца  кандидатът  е  живял  в  Република  България  или  в  друга 

държава – членка на Европейския съюз, каквато е изричната разпоредба 

на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а” от ДР на ИК. Предвид 

гореизложеното  ЦИК следва да обяви за недействителна регистрацията 

на Татяна Грибинча, подредена под № 17 в кандидатската листа на ПП 

„ЗЕЛЕНИТЕ”, извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на 

ЦИК.

На основание чл.  57, ал.  1, т.  12 и чл. 366,  ал. 1 във връзка с 

чл. 365, ал. 1, т. 4, чл. 351, ал. 1 и § 1, т. 3, буква „а” от ДР на Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата 

Татяна Грибинча,  подредена под № 17 в кандидатската  листа на ПП 

„ЗЕЛЕНИТЕ”, извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на 

ЦИК.

Решението  да  се  обяви  незабавно.  Да  се  уведомят  незабавно 

кандидатът Татяна Грибинча и издигналата го партия ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” 

за решението.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  важно  е  да  погледнем  основанията,  мотивите  и 

диспозитива на този проект за решение.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Казваме,  че  от  писмото  се  установява,  че 

кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 – за шестте 

месеца и че е в Молдова. Настоящ адрес в Молдова от 2013 г. Като цяло 

има  ли  нужда  да  посочваме  „от  2013  г.”,  след  като  Молдова  не  е 

държава – членка на Европейския съюз. И 2013 г. м. януари е едно, а м. 

декември е друго.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Най-вероятно, съдейки по документите и 

по  дата  на  адресната  регистрация,  това  лице  тогава  е  получило 

българско  гражданство.  Както  виждате,  тя  е  получила  служебен 

постоянен  адрес.  Тя  няма  и  постоянен  адрес  на  територията  на 

Република България, защото „Леге” № 6 е адресът на район „Средец”, 

Столична община. А фактът, че и двата адреса са от 2013 г. подсказва, 

че оттогава е българското й гражданство. Но, както и да е, тя преди тази 

дата  няма  адрес.  Настоящият  й  адрес  е  извън  територията  на 

Европейския  съюз.  Най-вероятно  и  двата  адреса  от  преди  това  са  в 

Молдова, но това само може да се предполага. В Национална база данни 

е влязла 2013 г. с тези адреси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги,  за  това 

разяснение. 

В  диспозитива  виждам,  че  е  записано  решението  да  се  обяви 

незабавно. Ние незабавно обявяваме решения. Трябва ли да го пишем в 

диспозитива?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Така е написано в закона.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Във връзка с чл. 368, ал. 4 аз мисля, че 

това  е  една  възможност,  но  тя  няма  място  като  основание  в  самото 

решение.  Партията  или  ще  се  възползва  от  тази  възможност  да 

предложи друг кандидат, или не. Точно в тази връзка ще ги уведомим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Питам,  колеги,  защото 

нямам  спомен  преди  малко  като  гласувахме  и  другото  решение  при 

извънредното ни заседание, когато говорим да се уведомят незабавно 

кандидатът и издигналата го партия за решението.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  мисля,  че  имам  нужда  от  една 

авторедакция. Струва ми се, че едно изречение ми се повтаря два пъти. 

Струва ми се, че третият и четвъртият абзац на първата страница 

са  с  абсолютно  идентично  съдържание.  Ако  разрешите,  четвъртият 

абзац да отпадне, да остане само третият. Предпочитам третия, защото 

там се позоваваме и на § 1, т. 3. И двата казват едно и също. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Едното са фактите от документ, другото 

е правният извод. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   За  да  избегнем  поне  тавтологията,  да 

напишем: „От писмото е видно”, а в следващия абзац да напишем „С 

оглед  на  гореизложеното  се  установява”.  Както  си  прецениш.  Да  не 

отпада, а да заменим думичките, за да избегнем тавтологията. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Даже  аз  бих  предложил,  макар  и  малко  по-

дълго, мисля че можем да кажем: „С оглед на изложеното Централната 

избирателна комисия приема, че кандидатът не отговаря”. Защото ние 

сме тези, а не да говорим в трето лице. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, понеже това е едно от първите решения, го разглеждаме 

в детайли. 

Колегата  Пенев  има  предложение  на  база  на  това,  което 

обсъждахме за допълнение на мотивите.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  да  укажем  на 

Политическа  партия  „Зелените”  в  мотивната  част  на  решението  за 

възможността,  с която партията разполага,  предвид хипотезата на чл. 

368,  ал.  4.  Тоест,  до  30  дни  преди  изборния  ден  да  посочат  друг 

кандидат  на  мястото  на  кандидата,  чиято  регистрация  е  обявена  за 

недействителна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Ако ще го пишем, според мен мястото му е в 

диспозитива. И то систематичното му място е там, където се уведомява 

незабавно кандидатът и партията, да се уведоми партията, че в срок най-

късно до еди-кога си може да посочи друг кандидат. Защото мотивите 

са си мотиви. Вярно е, че са част от решението, но диспозитивът е този, 

който…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпило  е  едно 

предложение  за  мотивите  и  едно  за  диспозитива.  Има  ли  други 
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предложения,  отвъд  извършените  две  технически  корекции в  текста? 

Няма. 

Подлагам  на  гласуване,  първо  допълнението  в  мотивите  по 

начина, по който колегата Пенев предложи, като ще помоля колегата 

Грозева да брои.

Колеги, който е съгласен с предложението, което се формулира 

като допълнение в мотивите, моля да гласува. 

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова); против – 1 (Ивайло Ивков).

Приема се.

Благодаря,  колеги.  Имаше предложение  това  да  се  впише и  в 

диспозитива.

Който е съгласен с така направеното предложение в диспозитива 

да бъде вписано…

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз го оттеглям вече.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  с  така  направената  корекция  подлагам  на  гласуване 

целия проект на решение.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

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

Цанева); против – няма.

Приема се. Колеги, това е Решение № 233-ЕП. 

Колеги, има ли други проекти на решения? Не виждам.

Колегата Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  обсъждахме  протоколно 

решение и по време на почивката с общи усилия се получи една добра 

редакция. 
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Благодаря  за участието на Росица Матев,  Ивайло Ивков,  Ваня 

Грозева, Йорданка Ганчева и всички.

Моля да го погледнете и да гласуваме:

„ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ

23 април 2014 г.

Относно: Определяне  на  допълнително  възнаграждение  за 

придобит        стаж и професионален опит към възнаграждението на 

членовете на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя  размера  на  допълнителното  месечно 

възнаграждение за придобит стаж и професионален опит, който да се 

изплаща месечно към възнаграждението на членовете на ЦИК в размер 

по 1 на сто за всяка година трудов/служебен/осигурителен стаж върху 

размера на основното възнаграждение.

2. Трудовият  стаж  се  доказва  със  служебна,  трудова  и 

осигурителна книжка или с други документи, удостоверяващи стаж. 

3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобита 

образователна и научна степен „доктор” в размер на 100 (сто) лв. или за 

научна степен „доктор на науките” в размер на 150 (сто и петдесет) лв. 

месечно.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  приемем  с 

протоколно решение така предложения ни текст.

Който е съгласен, моля да гласува.

Ще помоля колегата Пенев да брои.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

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

Таня Цанева); против – няма.

Приема се. 

Заповядайте, колега Сидерова. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-20-141 от 

днешна  дата  –  23  април,  е  пристигнало  писмо  от  Българската 

национална телевизия, към което е приложено споразумението между 

Българската национална телевизия и политическите партии, коалициите 

и представителите на инициативните комитети относно излъчванията по 

време на предизборната кампания. Това споразумение е подписано от: 

Политическа  партия  „ГЕРБ”,  Политическа  партия  „Синьо  единство”, 

Политическа партия „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма 

и апатията”, Политическа партия „Българска комунистическа партия“, 

Политическа партия „Атака”, Политическа партия „Българската левица” 

Политическа  партия  „Движение  за  права  и  свободи”,  Политическа 

партия  „Национален  фронт  за  спасение  на  България”,  Политическа 

партия „Глас  народен”,  Политическа партия „Зелените”,  Политическа 

партия „Съюз на комунистите в България”, Политическа партия „Зелена 

партия”,  Политическа  партия  „Християндемократическа  партия  на 

България”. Две от партиите - Политическа партия „Партия на зелените” 

и Политическа партия „Българска национално-патриотична партия” не 

са положили подпис. Нямаме данни защо не са се подписали. Дотук 13 

от 15-те партии са подписали.

От  коалициите  са  се  подписали  всичките  –  „Реформаторски 

блок”,  „България  без  цензура,  ВМРО-БНД,  ЗНС,  Движение 

„Гергьовден”, „КОД – Антония Първанова, Илияна Раева, ОБ, НДСВ, 

СДП”,  „Коалиция  за  България”,  „АБВ  –  Алтернатива  за  българско 

възраждане” и Коалиция „Националистически партии на България”. 

От независимите кандидати е подписано само от представител на 

инициативния комитет на Александър Райков Алексиев.

При всички случаи две  трети,  много повече  от  половината  от 

регистрираните  за  участие  в  изборите  партии  и  коалиции  и 

инициативни комитети са подписали това споразумение.

Тъй като срокът за утвърждаване на споразумението изтича към 

днешна  дата,  съгласно  нашата  хронограма  и  изричния  текст  на 

Изборния  кодекс,  аз  ви  предлагам  да  утвърдим  това  споразумение 

между  Българската  национална  телевизия  и  политическите  партии, 
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коалиции и в дадения случай един инициативен комитет. Очевидно не 

са  се  явили  останалите,  за  да  го  подпишат  и  ще  се  присъединят.  В 

споразумението има такъв текст.

Предлагам ви да го утвърдим с протоколно решение.

Да  приемем  протоколно  решение,  с  което  да  утвърдим 

сключеното  на  22  април  2014  г.  споразумение  между  Българската 

национална  телевизия  и  упълномощени  представители  на  партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали  кандидата  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейски  парламент на  25  май 

2014 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Сидерова. 

Колеги, имате ли някакви допълнения, възражения?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тъй като  текстът  на  ал.  4  на  чл.  189, 

последното  изречение  гласи:  „Споразумението  се  одобрява  от 

Централната  избирателна  комисия  не  по-късно  от  31  дни  преди 

изборния ден и се изпраща незабавно на Сметната палата”, на мен ми се 

струва, че част от решението, което ви предложих за гласуване, трябва 

да  бъде:  „Споразумението  да  се  изпрати  на  Сметната  палата”,  като 

разбира се при нас трябва да остане копие или ние да изпратим копие – 

това  в  административен  порядък  ще  се  прецени  от  председателя  и 

секретаря.  Тоест, неразделна част е: „Изпраща на Сметната палата на 

основание чл. 189, ал. 4, изречение последно”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  постъпи  предложение.  Не  виждам  коментари  и 

допълнения.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

Ще помоля колегата Грозева да брои.

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

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

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

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

Цанева); против – няма.
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Приема се.

Колегата Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА:   Колеги,  във връзка  с  дошлото писмо от 

дирекция ГРАО за листата на партия „Зелените”, за която преди малко 

взехме решение, получили сме уведомление от „ГРАО”, че фамилното 

име  на  кандидата,  описан  под  №  6  в  листата,  е  Митева.  В 

предложението  е  посочено  фамилно  име  Павлова.  В  декларациите  и 

заявленията,  подписани  от  самия  кандидат  лично,  саморъчно 

предполагам, защото е написано на ръка, е посочено името Павлова. 

Свързахме  се  с  представляващия  партията,  чиито  телефони са 

дадени  за  връзка  и  му  дадохме  указания  да  ни  уведоми  каква  е 

причината  за  тази  разлика   във  фамилните  имена.  След  разговор  с 

госпожата той ни каза, че преди няколко дни е влязло в сила решение за 

развод и всъщност тя е подала данни, съобразно това решение с новото 

фамилно име, а в Дирекция „ГРАО” очевидно е старото фамилно име. 

Дадохме указания да бъде изпратено незабавно решението за развод по 

факс или на нашия е-mail адрес, но все още не е получено. 

И аз ви предлагам да  отложим вземането на решение по този 

въпрос за утре, за да бъдат изпълнени указанията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги виждам, че се обединяваме около това предложение. 

Колегата Грозева има думата.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Колеги,  аз  искам  за  сведение  да  ви 

докладвам,  че  започнаха  да  пристигат  от  общините  част  ІІ  на 

избирателните списъци. До този момент с вх. № ЕП-06-19 от 22.04. е 

пристигнало уведомление от община Криводол. С наш вх. № ЕП-06-24 

от 22.04. е пристигнало от Аврен. С вх. № ЕП-06-26 от 22.04 от община 

Ловеч е пристигнал списък, от община Горна Оряховица, входирана с 

вх.  №  ЕП-06-27  от  22.04.  И  от  Столичен  район  „Слатина”  също  е 

пристигнало,  входирано  с  №  ЕП-07-01.  Някои  от  общините  нямат 

заявени и вписани кандидати, други обаче имат.

Предлагам  ви  да  направим  един  класьор  с  цел  по-добрата 

отчетност, който да стои в канцеларията и съответно да се събират и 
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пристигналите след тази дата уведомления, за да може да се обобщи 

списъкът  на  гражданите  на  други държави –  членки на  Европейския 

съюз, които са заявили желание да гласуват в Република България.

Това е за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колегата Сидерова има още един доклад. Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-20-140 от 

днешна дата е пристигнало писмо от Българското национално радио, 

към което е приложено споразумението между Българското национално 

радио  и  представители  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети, регистрирали кандидати относно излъчванията на формите на 

предизборната кампания по Българското национално радио. 

Споразумението е подписано от 11 от 15-те партии, четири от 

коалициите и трима от независимите кандидати. Това прави повече от 

половината от субектите, които са регистрирали кандидати. Като текст 

то е почти идентично със споразумението на Българската национална 

телевизия, поради което ви предлагам да го одобрим и него и да бъде 

изпратено на Сметната палата на основание чл.  189,  ал.  4,  изречение 

последно, в който смисъл да вземем протоколно решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам желание за дискусия.

Колеги, който е съгласен с така предложеното решение, моля да 

гласува. 

Ще помолим колегата Пенев да брои.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – 2 (Мария Бойкинова и Георги Баханов).

Приема се.

Колеги, преминаваме към следващия доклад.

Заповядайте, колега  Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това, което ще помоля всички да 

погледнете, е проектът на договор, който ви е изпратен по електронната 

поща за утрешното заседание.

Това,  което остана за  днес  от  вчера,  има подготвен проект на 

писмо до кмета на община Ветово. 

Във връзка с възражението, което беше предмет на обсъждане, и 

на решение от страна на Централната избирателна комисия и съгласно 

протоколно  решение,  кметът  на  община  Ветово  да  представи 

информация по следните въпроси: 

„1. В  частен  дом ли е  адресът  на  избирателна  секция  № 18 в 

с. Смирненски,  община  Ветово –  ул.  „Захари  Стоянов”  №  5,  бивш 

магазин?

2. Налице ли е подходящ имот – общинска собственост, в който 

може да се определи местонахождението на избирателна секция № 18?

3. Какви  са  мотивите  за  определяне  на  адреса  на  избирателна 

секция № 18 в бивш магазин, какво е настоящото предназначение на 

помещението и чия собственост е то?

Информацията следва да се представи в ЦИК в най-кратък срок.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Само искам да предложа да не оставяме 

срока като „най-кратък”, а да определим един кратък срок, но с точен 

брой дни. Примерно три дни. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз подкрепям колегата Пенев и смятам, че 

три дни са достатъчни от получаване на писмото за връщане на отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Матева.

Колеги, има ли други предложения?

Заповядайте, колега. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз мисля, че след като в т. 1 питаме „в частен 

дом  ли  е  адресът”,  дали  трябва  в  т.  3  да  задаваме  въпрос  „и  чия 

собственост е то”?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, приемам да включим тридневен срок 

и да отпадне „и чия собственост е то”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения? Колегата Солакова приема тези забележки.

Колеги,  нека  да  приемем  с  протоколно  решение  така 

представения ни проект с така направените корекции.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня  Цанева);  против  –  2  (Мария 

Бойкинова и Георги Баханов).

Приема се.

Благодаря.

Колеги,  има  ли  други  доклади  за  днешното  заседание?  –  Не 

виждам. 

Следващото заседание ще бъде утре в 14,30 часа.

Закривам заседанието.

(Закрито в 19,15 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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