
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 36

На  7  май  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно разяснителната кампания. Медиен план.

Докладва: Камелия Нейкова

2.  Доклад  относно  разяснителната  кампания.  Клипове, 

брошура, образец на бюлетина. 

Докладва: Мария Мусорлиева

3.  Справка  за  излъчванията  за  разяснителната  кампания по 

БНТ.

Докладва: Камелия Нейкова

4.  Проект  на  решение  по  жалба  срещу  решение  на  РИК-

Благоевград  за  назначаване  на  съставите  на  СИК  в  община 

Сандански. 

Докладва: Маргарита Златарева

5. Изборни книжа за частични избори.

Докладва: Мария Бойкинова

6. Доклад относно обучително звено. 

Докладва: Ерхан Чаушев

7. График за обучение на районните избирателни комисии.

Докладва: Румяна Сидерова



8. Писмо до Печатницата на БНБ с искане за предоставяне на 

актуална информация за броя на отпечатаните бюлетини за изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България.

Докладва: Севинч Солакова

9.  Доклад  относно  писмо  до  ОИК  за  изборните  книжа  за 

регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни 

комитети за частичните избори за кмет на кметство Червена вода и 

кметство Помен, насрочени на 8 юни 2014 г.

Докладва: Севинч Солакова

10.  Доклад  относно  писмо  за  броя  бюлетини  за  изборите 

извън страната.

Докладва: Севинч Солакова

11. Оферта за консумативи за принтери с вх. № ЦИК-99-49 от 

29 април 2014 г.  

Докладва: Севинч Солакова

12.  Проект на инструкция по Закона за  защита на личните 

данни. 

 Докладва: Камелия Нейкова

  13.  Доклад  относно  заповеди  от  ДКП  за  образуване  на 

избирателни секции извън страната.

Докладва: Иванка Грозева

14.  Доклад  относно  нови  заявления  за  гласуване  извън 

страната. 

 Докладва: Маргарита Златарева

15. Доклад относно консултациите за състави на СИК извън 

страната. 

Докладва: Иванка Грозева

16. Доклад относно обучителното звено.

Докладва: Ерхан Чаушев

17. График за обученията на РИК. 

Докладва: Румяна Сидерова

18. Доклад относно граждански договори

Докладва: Севинч Солакова
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19. Разни.

Допълнителни точки: 

20. Писмо до главния секретар на Министерския съвет.

Докладва: Йорданка Ганчева

21.  Регистрация  на  социологическа  агенция  „Афис”  за 

проучване в изборния ден.

Докладва: Метин Сюлейманов

22. Регистрация на наблюдатели.

Докладва: Таня Цанева

 23.  Регистрация  на  партии,  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети за участие в частичните избори за кметове на 

общини и кметства.

Докладва: Румяна Сидерова

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Вергинова Алексиева, Маргарита 

Иванова  Златарева,  Мария  Веселинова  Мусорлиева,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев  Андреев,  Камелия  Стоянова 

Нейкова, Цветозар Томов Томов, Владимир Георгиев Пенев, Георги 

Славчев Баханов, Емануил Христов Христов, Ерхан Юксел Чаушев, 

Ивайло  Кирилов  Ивков,  Иванка  Атанасова  Грозева,  Йорданка 

Цвяткова  Ганчева,  Мария  Христова  Бойкинова,  Росица  Борисова 

Матева,  Румен  Лилянов  Цачев,  Румяна  Кирилова  Сидерова,  Таня 

Анчева Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – зам.председател.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата  присъстваме  16  члена  на  Централната  избирателна  комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
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Колеги,  във вътрешната  мрежа е  качен проектът за  дневен 

ред, всички разполагате с него. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  този 

дневен ред? Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Предлагам да включим в дневния 

ред проект за решение за регистрация на „Афис” като агенция, която 

ще извършва социологическо проучване в изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други 

предложения? Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Искам  да  помоля  да  впишете 

проекти за решения, засега са 4 неправителствени организации, до 

края на заседанието може да станат и повече.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Проекти  за  решения за 

регистрация на наблюдатели, добре, записвам.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, моля да включите в дневния ред, като ще помоля 

това да бъде някъде в средата на заседанието, тъй като не съм го 

изготвила  още,  нямах  възможност  предвид  срещите  преди  обяд, 

писмо  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет  относно 

прехвърляне  на  жилища  от  ведомствения  фонд  на  МС  на 

Централната избирателна комисия и обсъждане по този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? Не виждам.  

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред с направените 

допълнения. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Ивайло  Ивков,  Владимир  Пенев,  Мария 

Мусорлиева и Иванка Грозева.
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Дневният ред е приет.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

Доклад относно разяснителната кампания. Медиен план.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  провеждане  на 

разяснителната  кампания  на  заседанието  от  3  май  беше  приет 

Медийния план за излъчване на аудио-визуални произведения, така 

наречените клипове, в националните телевизии. Остана да се обсъди 

въпроса относно начина на възлагане при сключването на договори. 

Днес с колегата Ганчева проведохме работна среща в Агенцията за 

обществени поръчки. 

В чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разписано, 

че не е обект на обществена поръчка предоставянето на програмно 

време,  каквото  всъщност  представлява  излъчването  на  нашия 

продукт,  на  нашия  клип.  Тоест,  становището  на  Агенцията  за 

обществени поръчки е,  че ние не попадаме в тази хипотеза,  не се 

налага провеждане на процедури, а направо сключване на договори 

със съответната медия. Уточнихме се, че ние ще отправим писмено 

запитване, те ще ни отговорят в рамките на деня, в който отправим 

запитването, така че тук не сме в ситуация да трябва да провеждаме 

процедура, която в сроковете ще ни забави.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ние това го знаем от преди месец.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Никой  не  го  е  казал  преди  месец, 

колега,  че  сме  извън  Закона  за  обществените  поръчки.  Аз  нямам 

спомен някой да е посочил правно основание.  На 3 май никой не 

направи такова изказване.

По отношение на изработените клипове мисля, че това, което 

беше решено, е, че можем да приложим чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, т.е. 

до 20 хил.  лв.  без ДДС,  за  да не се забавяме в сроковете,  защото 

нямаме никакво време.
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По отношение на разяснителната кампания по радиото ще ви 

помоля да погледнете във вътрешната мрежа, има една таблица, това 

е радио плана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  да  се  изключат 

камерите, защото обсъждаме чувствителна материя, която след това, 

разбира  се,  ще  бъде  публикувана  в  нашите  протоколи.  Но  нека 

обсъждането мине без камера.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Аз по принцип не съм съгласна това 

да мине без камера.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване този въпрос. Който е съгласен този чувствителен разговор 

да мине без камери, моля да гласува.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за  –  7  (Ивилина  Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов),  против – 7  (Емануил 

Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  

Мария Бойкинова, Цветозар Томов и Мария Мусорлиева).

Извън залата са: Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Ерхан Чаушев.

Колеги, няма да изключваме камерата.

А  сега  да  обсъдим  рейтингите  на  медиите  и  нашето 

отношение към тях на камера, така решихме. Продължавайте, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  тази  табличка  виждате  в 

национален ефир 5 радиа,  като последните две са тези,  които са с 

информационен  характер  и  в  национален  ефир.  Останалите  са 

включени в  таблицата,  тъй като са  с  висок рейтинг.  Но държа да 

подчертая,  че  те  не  са  с  информационен  характер,  а  са  включени 

заради рейтинга.  Централната  избирателна комисия ще реши дали 

ще има разяснителна кампания през всичките пет или само в част от 

тях,  или  в  нито  едно.  Това,  което  виждате,  начинът,  по  който  е 

представено, е за 40-секунден клип. Разработена е и система за 30, 

само че по принцип под 40-секунден клип не се възприема. Затова ви 

представям само 40-секундния.
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Тези двойки и единички, които виждате най-вдясно, означава, 

че  в  съответния  ден,  в  съответната  часова  зона  ще  има  две 

излъчвания или едно. Излъчват се по 6 клипа на ден, ако трябва да се 

каже  нещо  общо.  И  вече  ако  ще  имаме  радио-клип,  неговото 

изработване трябва да бъде обсъдено отделно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Честно ви казвам, абсолютно ми е 

непонятно защо са избрани точно тези 5 радиа, като „Хоризонт” е 

към БНР и там излъчването е безплатно. Даже вече е предоставен 

първия одобрен от нас клип или в момента се предоставя.

Още нещо. Ще си позволя да кажа само едно име,  което в 

момента се сещам за абсолютно национален обхват, при положение 

че  са  отразявали  винаги цялата  ни разяснителна  кампания,  това  е 

радио „Фокус”. За мен е непонятно защо то не е включено.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Аз не знам защо ми говорите с  този 

тон.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Пак казвам, че тонът не е към Вас, 

извинете, напротив, към Вас изключително ми е благосклонен тонът, 

затова че представяте нещата в добра рамка,  но например едно от 

радиата  е  предложило  доста  повече  възможност  за  излъчване,  с 

много добра схема, много, много повече излъчвания, за много по-

малко пари отгоре, включително и безплатно записване на колкото 

искаме клипа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз така започнах в началото, че тези 5 

радиа  са  подготвени  по  този  начин,  защото  зависят  от  техния 

рейтинг,  от  първото  до  последното.  Ако  трябва  да  посоча 

рейтингите,  да  ги  изчета.  Първото  е  11,95  %,  второто  10,00  %, 

следващото 9,01 %. Аз не мога да извадя от никъде „Фокус”. Беше 

ми обяснено, че не е включено, защото не попада в тази рейтингова 

класация. А последното защо е включено, не знам кое е непонятното, 

това не е проект на решение, това е някакво предложение, което да се 
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разгледа.  Никой не е казал, че ще се плаща на „Хоризонт” или че 

няма да се плаща. А всъщност аз, след като докладвам тази точка, за 

радиоизлъчването ще ви моля някой друг колега да поеме по-нататък 

дейността.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Само 

един уточняващ въпрос към колежката Нейкова. Минимумът казвате, 

че  е  40  секунди,  а  в  четвъртата  колонка  виждам  30  секунди.  30-

секундни клипове ли ще правим или 40? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Има табличка  и  с  30-секунден  клип, 

която не е качена. Явно е техническа грешка. Има разлика в цената. 

3-секундния клип на първото радио е 83, а тук виждате по-голяма 

цифра,  така  че  горе  в  антетката  е  допусната  техническа  грешка. 

Иначе това е стойността на 40-секунден клип.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Томов, 

заповядайте, имате думата.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Имам  само  един  въпрос.  Казвате,  че 

това са рейтингите на тези радиа. Нещо повече за това какви са тези 

рейтинги, кой ги е произвел и данни за какво са те? И от кога са?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам да отложим 

точката  и  ще  повикаме  медийния  експерт,  който  е  направил  тази 

таблица. Аз нямам специалните знания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да отложим точката и да извикаме медийния експерт с необходимите 

знания, който е изготвил тази таблица, което считам за разумно, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица 

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейманов), против - няма.
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Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Севинч  Солакова, 

Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Колега Нейкова, след като приключат точките, които имате да 

докладвате, свържете се с медийния експерт. А, тя е тук, чудесно.

Отиваме към точка четвърта от дневния ред:

Проект  на  решение  по  жалба  срещу  решение  на  РИК-

Благоевград  за  назначаване  на  съставите  на  СИК  в  община 

Сандански.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми колеги, на вътрешната 

страница има един проект за решение. Поех го да го напиша, защото 

вчера бях дежурна. Всъщност историята на тази жалба е следната. 

Жалбата  е  възложена  на  госпожа  Нейкова,  но  тя  е  приключила  с 

указания да се изпрати пълната преписка, а пълната преписка беше 

изпратена на 5-и. На 6-и аз написах решението.

Предлагам  ви  един  проект  на  решение  с  два  варианта. 

Единият вариант е да се остави без разглеждане, защото е от едно 

нелегитимно  лице  подадена,  лице,  което  не  е  упълномощено  от 

Синята коалиция такава, каквато е тя към момента на произвеждане 

на изборите  за Европейски парламент през 2009 г., поради което в 

точка  първа  казвам,  че  оставяме  жалбата  без  разглеждане  поради 

съображенията  от  първа  точка.  Ако  решим  и  по  същество  да 

разгледаме жалбата, обяснявам във втора точка, че всъщност Синята 

коалиция е уведомена за преговорите при кмета.

Разказвам  казуса.  Става  дума  за  жалба  от  Андон  Стойчев, 

който  е  упълномощен  от  Калоян  Хаджийски,  без  никакви  други 

данни  дали  първоначалният  представител  на  Синята  коалиция  е 

упълномощил  Калоян  Хаджийски,  който  пък  да  има  право  да 

упълномощи Андон Стойчев. Става дума за това председателство на 

Синята  коалиция,  което  Гацев  поддържа,  че  има,  но  и  негово 

пълномощно  няма  по  тази  жалба.  Жалбата  по  същество  реагира 

срещу  решение  на  РИК-Благоевград,  която  при  преговорите  за 
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назначаване  на  СИК-ове  в  община  Сандански,  твърди се,  че  не  е 

призовала Синята коалиция и те не са участвали. Това е казусът.

Първият  вариант  е,  че  лицето  е  неоправомощено,  не  е 

легитимирано и затова оставяме без разглеждане. 

Вторият  вариант  е,  макар и  да  не  е  оправомощено лицето, 

обяснявам  във  втора  точка,  че  с  оглед  всички  данни,  цялата 

преписка,  която  се  изпрати  от  РИК-Благоевград,  е  ведно,  че  тя  е 

направила съобщение до всички парламентарно представени партии 

и партиите, които имат представители в Европейския парламент към 

този момент,  за  две дати.  Това съобщение е  връчено и на Синята 

коалиция и те не са се явили в определения ден.

Така че едно от двете решения можем да вземем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева, за изчерпателния доклад. Колеги, пред вас е проекта на 

решение. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Лицето  няма  представителна  власт, 

това е очевидно от направения доклад, тъй като не се знае лицето 

Калоян  Хаджийски  дали  е  упълномощен  от  представляващите 

коалицията, от тези, които са известни на Централната избирателна 

комисия като такава за участие в предшестващите избори. Аз считам, 

че е  по-редно да го оставим без разглеждане.  Няма пречка,  ние и 

друг  път  в  решение  на  ЦИК сме  писали  независимо,  че  това  е  и 

неоснователно,  но  я  оставяме  без  разглеждане  поради  липса  на 

представителна  власт.  Няма  пречка  да  ги  има  и  тези  мотиви.  Без 

разглеждане поради липса на представителна власт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз подкрепям госпожа Сидерова да не 

махаме точка две, а да оставим, че независимо от горното, все пак да 

обясним, че са редовно уведомени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постигнахме 

консенсус, така че с така направената корекция в диспозитива, който 

е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов, Георги Баханов и Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 293-ЕП.

„ОТНОСНО: жалба  от  Андон  Николаев  Стойчев, 

упълномощен  от  Калоян  Томов  Хаджийски  в  качеството  му  на 

упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция“, срещу 

Решение  №  24-ЕП/28.04.2014  г.  на  РИК  в  Първи  район  – 

Благоевградски, за назначаване на СИК в община Сандански, област 

Благоевград  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-11-8 от 

01.05.2014 г. на ЦИК от Андон Николаев Стойчев, упълномощен от 

Калоян  Томов  Хаджийски  в  качеството  му  на  упълномощен 

представител на коалиция „Синята коалиция“, срещу Решение № 24-

ЕП от 28.04.2014 г. на РИК в Първи район – Благоевградски, с което 

са  назначени  СИК  на  територията  на  община  Сандански,  област 

Благоевград,  за  произвеждане  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Обжалва се частта  от решението на РИК в Първи район – 

Благоевградски,  отнасяща  се  до  участието  на  представители  на 

„Синята коалиция“ в секционните избирателни комисии в община 

Сандански.  Твърди  се,  че  жалбоподателите  не  са  официално 

уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на консултации 

за  определяне  състава  и  разпределение  на  местата  в  СИК  на 

територията на Община Сандански и поради това не са присъствали. 

Към жалбата е приложено заверено копие от пълномощно от 

12.04.2014 г., според което Калоян Томов Хаджийски в качеството 

си  на  упълномощен  представител  на  „Синята  коалиция“ 
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преупълномощава  Андон  Николов  Стойчев  да  участва  в 

консултациите с кмета на Община Сандански  при съставяне на СИК 

за изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014г.

След дадени указания от ЦИК, с писмо по електронната поща 

с  вх.№  ЕП-15-115  от  05.05.2014  г.  РИК  в  Първи  район  – 

Благоевградски,  изпраща  цялата  административна  преписка  по 

издаване  оспореното  решение  по  чл.  91,  ал.  12  от  ИК  относно 

назначаването  на СИК в община Сандански. Решението на РИК е 

обявено на интернет страницата на РИК на 29.04.2014 г. в 11,20 часа.

Централната  избирателна  комисия  установи,  че  жалбата  е 

подадена  в  срок  и  срещу  подлежащ  на  обжалване  акт  на  РИК  в 

Първи район – Благоевградски, но е недопустима, поради факта, че е 

подадена от нелегитимирано лице.

1. От представеното пълномощно от 12.04.2014 г. не е видно, 

че  Калоян  Томов  Хаджийски  е  упълномощен  представител  на 

коалиция „Синята коалиция“ за област Благоевград, който има права 

да преупълномощава лицето Калоян Хаджийски – подал жалба от 

името на същата коалиция. Нещо повече, в пълномощното дори не 

са попълнени всички данни от личната карта на жалбоподателя. 

Единствено  посочените  в  решението  за  образуване  на 

„Синята коалиция“ за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2009 г. представители могат 

да упълномощават лица за представляване на коалицията в отделни 

области на страната, респективно за преупълномощаване на лица за 

участие  в  консултации  за  назначаване  на  СИК  за  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

2. Освен  това  от  административната  преписка  на  РИК  в 

Първи район – Благоевградски, по издаване на оспорването решение 

е видно, че кметът на община Сандански е изготвил съобщение по 

чл. 91, ал. 1 от ИК, адресирано до местните ръководства както на 

парламентарно представените партии, така и до „Синята коалиция“, 

в което са обявени двете дати за консултации – 14.04. и 16.04.2014 г. 
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На същите дати са проведени и консултациите между политическите 

партии и коалиции, посочени в чл. 91, ал. 2 от ИК за определяне 

съставите  и  разпределение  на  местата  в  СИК  и  тъй  като  не  е 

постигнато  за  съгласие,  РИК  в  Първи  район  –  Благоевградски, 

назначава членовете на СИК в община Сандански по реда на чл. 91, 

ал.  12  от  ИК.  Следователно  налице  е  редовно  уведомление  за 

провеждане консултациите по чл.  91 от ИК при кмета на община 

Сандански  на  коалиция  „Синята  коалиция“  във  вида  й  към 

регистрацията й за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2009 г. (което е единственото 

основание  на  законодателя  тя  да  има  представители  във  всички 

изборни  комисии  при  произвеждане  на  изборите  за  членове  на 

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

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 

89,  ал.  1  и  чл. 91  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Андон Николаев 

Стойчев,  упълномощен от Калоян Томов Хаджийски в качеството 

му на упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция“, 

срещу Решение № 24-ЕП от 28.04.2014 г. на РИК в Първи район – 

Благоевградски,  с  което  са  назначени  СИК  на  територията  на 

община  Сандански,  област  Благоевград,  за  произвеждане  на 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  едно  обявление  да 

направи колегата Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Втората  българска  гражданка, 

която иска да се кандидатира за член на Европейския парламент от 

името на Кралство Испания, малко забавихме проверката й, но  ГД 
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„ГРАО” е дала информация, че лицето Николина Димитров отговаря 

на условията да може да бъде избирана в Европейския парламент. 

Това е за сведение, ние сме изпратили вече преписката благодарение 

на госпожа Алексиева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева.

Колеги,  продължаваме с  отложената  точка  от  дневния  ред, 

точка втора, заповядайте колега Мусорлиева.

Доклад  относно  разяснителната  кампания.  Клипове, 

брошури, образец на бюлетина.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, би трябвало от 

администрацията  да  ви  е  качен,  както  обещахме  на  7-и  да  бъде 

готов, и втория аудио-визуален клип. Моля да го видите и чуете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  видях  клипа, 

надявам се, че и вие също сте го видели.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ще  ви  предложа  да 

одобрим  и  този  клип,  за  да  може  да  влезе  в  медийния  план  за 

телевизиите,  който с  огромна благодарност  съм се  отнесла и към 

госпожа Камелия Нейкова, която направи много, и към експерта. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: На мен ми харесва клипа,  но имам 

един въпрос. Може ли визуализацията на печата на гърба печатът да 

е в по-горения край в лявата страна? И при последните действия, 

когато се слага втория печат, по същия начин да се изместят в ляво 

един  под  друг  двата  печата.  Защото  местата  са  така  за  печатите. 

Иначе според мен много добре е станала визуализацията.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Съгласна съм.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Аз  мислих да  не  го  предлагам,  но 

така и така ще се правят промени, струва ми се, че буквата V трябва 

да  е  с  еднакви  рамена,  защото  така  както  е  показано  с  различни 

рамена, да не би някой гласоподавател да се старае точно по този 

начин да го покаже. Може да не изпълва докрай ъглите.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не съм адвокат на тези,  които са 

изготвили, но помислила съм го и това. Всъщност то отразява точно 
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знака чавка, който ние заради това, че звучи не добре, не казваме. 

Само  казвам  мнението  си.  Но  добре,  нека  да  бъде  по-голямо  и 

второто рамо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тук  също 

постигнахме  обединение.  Нещо  друго  като  допълнение,  като 

коментар по така предложения клип?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Клипчето  е  хубаво,  но  си  мисля,  че  ако 

човек не  е  запознат предварително с  това как се гласува,  а  тук е 

дадено  от  влизането  до  излизането,  ще  му  е  много  трудно тук  в 

рамките и с тази бързина да се ориентира. Трябва да го гледа много 

пъти, за да може да добие представа. Това е моето мнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Прав е  колегата  Цачев, 

което е теза и на колегата Мусорлиева, че колкото по-бързо приемем 

тези клипове, толкова повече време ще има те да бъдат излъчвани.

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за 

клип с тези две малки корекции, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Владимир 

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

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

Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов, 

Маргарита Златарева, Георги Баханов и Йорданка Ганчева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  тук  съм  ви 

размножила отдавна качените предложения, които сме направили за 

листовки и за  брошура.  Моля ви да се запознаете с  тях,  за  да ги 

обсъдим и приемем, тъй като трябва да са готови, за да коментираме 

с експерти за печат възможно в най-кратък срок. През това време 

само ще ви кажа още нещо. По принцип след като редактираме и 

одобрим,  съм  готова  с  въпросите,  които  ми  зададохте  по 

разпространение  и  утре  съм  поканила  независими  експерти 

безплатно  да  ни консултират  за  възможности за  разпространение, 

като нарочно седнах в почивния ми ден с хора, които се занимават с 
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това и вече имам претенции, доколкото можах да се информирам, за 

най-модерните системи за разпространение, които да се вместят в 

пакетите по ЗОП като възможности от врата до пощенската кутия с 

джи пи ес проследяване на фирмите, които правят това. Така че и по 

този  въпрос  съм  готова.  Пак  казвам,  утре  на  госпожа 

председателката,  на  секретаря,  на  работната  група  съм  извикала 

безплатно консултант-експерт по-подробно да ги запознае с това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В колко часа да свикаме 

работната група?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Когато Вие кажете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вие сте ръководител на 

работната група, свикайте работна група и ни информирайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: След като одобрим съдържанието, 

вече няколко оферти имаме предложени за възможности пак, които 

влизат до размера по ЗОП за печат и предпечатна подготовка. Затова 

също веднага мога да извикам експерт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, доколкото имам 

яснота,  тези информационни материали са гледани предварително, 

сега ще ви помоля в почивката ние да ги прегледаме още веднъж, 

след това да ги приемем и да продължим с тази точка от дневния 

ред,  за  да  имаме  яснота  и  за  този  елемент  от  разяснителната 

кампания.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  в  по-големия  материал, 

което е брошура, понеже двама колеги писаха по едно и също нещо, 

предполагам,  че  един  пасаж  в  рамките  на  половин  страница  се 

повтаря, да го имате предвид.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след почивката, в 

която  подробно  ще  се  запознаем  с  материалите,  аз  ще  поставя 

отново на вниманието ви тази точка от дневния ред, за да можем 

днес да приемем и тези материали. Само, колега Мусорлиева, тъй 

като все пак ние одобрихме образец на бюлетина и бюлетините се 

печатат, елемент на тази разяснителна кампания е и бюлетината и 

моята молба е, ако можем, все пак да го качим на нашата страница.
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Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Ще приема  всички  предложения, 

които ми дадете за страница, но аз доста отдавна съм предложила и 

имаше  такива  предложения  от  колеги,  включително  и  от 

Обществения  съвет,  но  това  беше  допълнително,  това,  което  сме 

направили като макет, да го направим и на плакат. Няма пречка за 

това  да  бъде  също  разлепено  навсякъде  в  страната  и  то  ще 

подпомогне този клип и изказването на господин Цачев, което беше 

абсолютно правилно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имаме 

макет, предоставен от госпожа Мусорлиева.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Макетът,  който  приемахме  за 

изготвяне на бюлетината и гласувахме в зала, макар че е изготвен 

преди решението на ВАС, е с точния брой листи, които са включени 

в  него  и  с  точната  номерация  на  листите.  Аз  ви  предлагам  да 

използваме  нашите  говорители,  а  и  когато  ние  отиваме,  да 

използваме  този  макет  в  умаления  вид  с  едно  пояснение,  че 

бюлетината ще бъде по-голяма по размер, без да се казват точните 

размери на бюлетината в никакъв случай.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли 

се около това? Отвъд това аз ви предлагам все пак ние да качим и на 

нашата интернет страница макет на бюлетината, за да могат хората 

да я видят. Сега ще бъде донесена, за да я погледнем още веднъж и 

да гласуваме и това протоколно решение. 

Докато  това  се  случи,  заповядайте,  колега  Златарева,  да 

докладвате по точка петнадесета от дневния ред:

Доклад относно консултациите за състави на СИК извън 

страната.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, на вътрешната страница е 

качена  таблицата,  която  се  създаде  вследствие  на  днешните 

сутрешни консултации между политическите партии за назначаване 

на секционни комисии за изборите в чужбина. Погледнете я. Тази 
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таблица  трябва  да  изпратим  на  политическите  сили,  с  които 

уточнихме  точно  тези  места,  в  които  всеки  от  тях  ще  има  или 

председател,  или  секретар,  или  заместник-председател.  Тоест, 

ръководните длъжности в секционните комисии извън страната се 

намират  на  тази  таблица.  Аз  докладвам  това,  което  се  случи 

сутринта,  постигна  се  съгласие,  нямаше  спор  по  нито  един  от 

пунктовете  и  вече  до  утре  те  трябва  да  представят  конкретните 

списъци на лицата,  които да се назначават за секционните комисии. 

Протоколът ще бъде подписан утре, защото няма да бъде изготвен. 

Утре в 13,30 часа ще дойдат, за да представят списъци с конкретни 

имена и протокола от днешното успешно консултиране.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нямам  обструкции  по  таблицата, 

защото няма как да имам, тъй като това е резултат от консултации, 

но вместо БСП трябва да пише Коалиция за България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз си позволих да 

прескоча  дневния  ред,  защото  преди  тази  точка  по  принцип  би 

трябвало  да  чуем  доклада  относно  заповедите  на  ДКП-та  за 

образуване на секциите и доклада относно самите консултации, но с 

оглед необходимостта от работа в спешен порядък, затова сега бяха 

представени  от  колегата  Златарева  този  списък  със  секциите  в 

чужбина.  

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  че  много  тревожно  звучи 

таблицата.  Всъщност  това  не  е  учудващо.  Имайки  опит  от 

предшестващите избори, знам, че политическите партии предлагат 

много  малко  членове  освен  на  местата,  където  имат  очевиден 

интерес или просто имат свои хора, които са се присъединили към 

тях в тази диаспора. Лично аз изпитвам голямо притеснение дали ще 

могат да бъдат формирани съставите на комисиите, особено на тези 

многобройни  комисии,  които  приехме  за  Великобритания  и 

Испания, защото от тази таблица до тук имаме сигурни в първата 

част  на  големите  градове  –  в  Лондон от  13  секции погледнете  в 

колко имаме, само в 7 от тях имаме повече от един човек. Вторият 

сигурен  човек  е  представителят  на  държавата  в  лицето  на 
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Министерството на външните работи. Едва ли ще има възможност 

такъв огромен брой комисии да бъдат комплектувани с качествени 

членове на секционни избирателни комисии. Аз не знам и кой ще ги 

обучи там, на място. Защото е очевидно, че трябва да се вземат хора 

от местната диаспора. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колеги.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Имам да добавя още нещо. По 

желание на ДПС днес решихме, че в Хага, в Берлин и в Ген секциите 

ще се състоят от 7 души, а на останалите места, обявени от нас, от 

5 човека.  Около  това  се  обединиха  всички  присъстващи 

представители на партии.

И още нещо. Сега обобщих тези заявления и установих, че с 

оглед на представените от нас разпределения на членовете според 

методиката на ЦИК и за разпределение на ръководните длъжности в 

изборните  секции  никоя  от  партиите  не  превишава  своите  квоти. 

Мога да кажа: председателски места 26 за ГЕРБ, 22 секретарски и 11 

за  заместник-председатели;  23   председателски  за  ДПС,  22 

секретарски  и  18  за  заместник-председатели;  9  председателски  за 

Коалиция за България, 7 за секретари и 9 за заместник-председатели. 

Те  нямаха  готовност  да  представят  повече.  За  Атака  12 

председателски места, 3 секретарски и 16 заместник-председателски. 

Така че никой не превишава бройката по методиката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  този 

допълнителен доклад, който всъщност е доклад, доколкото знам, на 

групата, която днес провеждаше консултациите.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  аз  мислех,  че тъй като ние 

сме  обявили  местата,  където  ще  бъдат  изградени  секции,  а  днес 

коментирахме,  че  на  три  места  ще  отпаднат,  имам  предвид  във 

Франкфурт, Мюнхен и в Малта, затова може би е редно да направим 

едно решение по този повод.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  очевидно  като 

говорим така отзад напред няма как да се получи, защото различни 

въпроси се поставят, а комисията не е запозната.

Затова давам думата на колегата Грозева да докладва писмото 

на Министерството на външните работи,  след това се връщаме на 

таблицата, за да вървим по реда, по който трябваше да вървим.

Заповядайте, колега Грозева.

Точка тринадесета – Доклад относно заповеди от ДКП за 

образуване на избирателни секции извън страната.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не мога да намеря къде точно в дневния 

ред е качено писмото на Министерството на външните работи от 6 

май  ведно  с  приложенията,  за  да  се  запознаят  всички  колеги  с 

разкритите  по  номера  секции  в  държавите  и  градовете.  Колеги, 

много ви моля да се  запознаете  с  него.  В писмото ни съобщават, 

както колегата  Христов отбеляза,  че  в  Мюнхен и във Франкфурт, 

където  ние  сме  предвидили  образуването  на  по  3  секции,  такива 

секции  няма  да  могат  да  бъдат  образувани,  тъй  като  Германия  е 

държава,  която  не  разрешава  образуване  на  избирателни  секции 

извън  дипломатическите  и  консулски  представителства,  а 

помещенията,  в които се помещават консулските представителства 

във Франкфурт и в Мюнхен не позволяват разкриването на повече от 

2 секции. Поради това трябва да обсъдим този въпрос и да вземем 

своето решение. Както е проблемът, който те описват в т. 2 относно 

Малта, тъй като в Малта няма акредитиран български посланик и по 

тази  причина  не  е  искано  разрешение  от  приемащата  държава. 

Външно  министерство  съобщава,  че  дори  и  да  се  получи  такова 

съгласие, няма кой да подпише заповедта за образуване на секциите. 

Става въпрос за секцията,  която сме предвидили в Сент Джулиан, 

Малта. 

Съответно  по-внимателно  искам  да  погледнете  секциите, 

както  са  образувани,  както  госпожа  Златарева  ни  уведоми,  за 

3 секции стигнахме до консенсус да бъдат по 7 човека. Оказа се след 

приключване на консултациите, че за голяма част, за Испания почти 
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за  половината  от  секциите  няма  никакви  желаещи  и  никакви 

предложения  от  страна  на  политическите  партии  за  участие  в 

секционните  избирателни  комисии.  И  не  само  там.  Вие  ще  се 

запознаете,  тази  таблица  също  е  качена,  за  да  видите  какви  са 

предложенията. 

Утре ще бъде подписан протокола,  като сега комисията взе 

решение  да  им  изпрати  попълнената  табличка  в  чист  вид  по 

електронната  поща  на  присъстващите  на  консултациите  партии  и 

коалиции и утре в 13,30 часа са поканени да подпишат протокола от 

проведените  консултации,  както  и  да  донесат  списъците,  като 

изрично бяха помолени да подготвят и списъци с резервни членове 

за окомплектоване на избирателните секции. На този етап това бих 

могла да ви докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева. Колеги, да обобщя до момента. Колегата Грозева докладва 

писмото  от  Министерството  на  външните  работи  за  образуваните 

секции с проблемите,  които тя постави по отношение на Мюнхен, 

Франфурт и Малта, въпроси, които трябва да се обсъдят. И вече във 

връзка със списъка, който е изготвен след проведените консултации, 

тук  беше  изразена  тревога,  че  политическите  партии  и  коалиции 

нямат свои номинации за всички тези секции.

Колеги,  откривам,  по-скоро  продължавам  дискусията  и  по 

двете точки. Колегата Чаушев искаше думата. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам един организационен въпрос.  Кой 

ще изпрати този списък и на какви адреси ще бъде изпратен. Само 

това искам да уточним.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Всички  представители  на 

политическите  партии сутринта  оставиха електронни адреси.  След 

приключване на срещата поименно ги попитах, те се съгласиха на 

тези електронни адреси да им изпратим чистия вид на списъка.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Отделно  от  това,  когато  подготвяхме 

поканите, всички партии бяха получили своите писма по електронен 

път, т.е. ние разполагаме с актуалните им електронни адреси, дори на 

21



Синята  коалиция.  Даже  се  появи  представител  на  АБВ,  надлежно 

упълномощен,  но  престоя  съвсем  малко  и  не  взе  участие  в 

консултациите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Чаушев  е 

удовлетворен от отговора, предполагам. Моята молба е да изпратим 

и на онези адреси, на които сме ги поканили, и на тези адреси, които 

са оставили. Няма нищо лошо от това да има повече информация.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  поставя  се  още  един 

въпрос. Според Изборния кодекс имат право да допълват членовете 

на  секционните  комисии за  избори извън  страната  и  тези  партии, 

които са регистрирани за участие в настоящите избори. Аз говорих с 

част от работна група 1.10 дали трябва ние изрично да ги поканим да 

представят  списък,  след като поканата важи за абсолютно всички, 

никой не дойде от тях, но се обединихме около мнението, че след 

като имаме една обща покана по отношение на всички партии, било 

към  настоящия  момент  парламентарно  представени,  било  че  ще 

участват, че са регистрирани за изборите на 25 май 2014 г. Дали да 

изпращаме някакво допълнително съобщение? Обединихме се да не 

изпращаме такова. Който изпрати членове за секционни комисии, ще 

ги имаме предвид, ще ги докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева. Колеги, стоят въпросите, свързани с Мюнхен, Франкфурт 

и Малта.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  обаче  считам,  че  няма  нищо 

нередно в това да изпратим покана или уведомление най-малкото и 

до  партиите,  които  не  са  парламентарно  представени,  защото 

ситуацията  наистина  е  кризисна  със  секциите  в  чужбина.  Ние  си 

преиграхме  с  едни права,  не  приехме  едни обективни критерии и 

взехме  най-големите  числа  абсолютно  безкритично.  Вместо  да 

отчетем  участието  в  предшестващите  избори  за  членове  на 

Европейския парламент, ние взехме безкритично всичко възможно, 

22



което е правено досега по света, в резултат на което виждате каква е 

ситуацията.

Затова  ви  предлагам  да  изпратим  любезно  писмо  до 

извънпарламентарните  партии,  че  ги  поканваме да  предложат,  ако 

имат такава възможност, членове за секционни избирателни комисии 

извън страната като им цитираме къде сме качили този списък. И да 

качим този списък и на нашия сайт.

И имам още едно предложение. Ние трябва действително да 

се замислим и в съвсем оперативен план да решим дали да не дадем 

някакви указания на нашите посланици и консули, конкурс ли ще 

направят  в  диаспората,  какви  мероприятия  ще  направят,  да  ги 

активират и да ги помолят да участват в секционните избирателни 

комисии.  Като  откровено  казано  особено  за  Испания  5  по  45  не 

виждам как ще съберат хора. Също и за Лондон.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова.  Колегата  Златарева  също изрази принципно съгласие за 

това да бъдат поканени извънпарламентарно представените партии.

Колеги, има ли някой, който има противно становище?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:   Аз  мисля,  че  първо  трябва  да  се 

поканят  хора  от  местните  организации,  от  местната  диаспора.  По 

повод  Франкфурт  и  Мюнхен,  аз  мисля,  че  няма  проблем  да  се 

съгласим в  тази ситуация,  при която има обективни трудности да 

открият 3 секции. За Малта обаче е  по-особен случаят. Всъщност 

изборът на Сейнт Джулиан не идва от заявления, а от това, че там е 

имало секция, която е била организирана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за Малта искам да кажа, че 

това е място, което е посочено в наше решение № 45 от 3 април. А 

интересно  защо  едва  сега  Централната  избирателна  комисия 

получава  информация  за  това,  че  там  нямаме  посланик,  нямаме 

представителство,  след  като  министерството  е  знаело,  че  на 

основание чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс там трябва да се образува 
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секция.  Този  въпрос  стои  и  аз  предлагам  да  го  зададем  и  да 

предложим  Министерството  на  външните  работи  да  направи 

необходимите  постъпки  за  разкриване  на  секция  в  Малта,  за  да 

можем да изпълним и нашето решение,  и закона. А кой ще подпише 

заповедта считам, че изобщо не стои като въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. Колеги, аз само да насоча разговора. Той върви в няколко 

насоки:  по  отношение  на  секциите  в  Мюнхен  и  Франкфурт,  по 

отношение  на  секцията  в  Малта,  по  отношение  на  покана  за 

консултации  с  извънпарламентарни  политически  сили  и  по 

отношение  на  писмо  за  активиране  на  българските  общности  в 

чужбина.  Колеги,  моля  за  вашите  становища.  Чухме  становищата 

само на няколко колеги, моля и другите да се включат.

Заповядайте, колега.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз исках само да кажа на Централната 

избирателна  комисия,  че  решението  дори  за  Малта  го  взема 

Централната  избирателна  комисия.  Ако  ние  държим  там  да  има 

секция, няма пречка да не си променяме решението в тази му част и 

съответно Министерството на външните работи да изпълни своите 

задължения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

членове на ЦИК, след което ще дам думата и на нашия гост.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  не  бих  искал  да  защитавам 

Министерството  на  външните  работи  или  не  и  какви  са  неговите 

ангажименти,  но  все  пак  не  трябва  да  изхождаме,  т.е. 

Министерството на външните работи няма как да направи каквото е 

необходимо и това се изяснява от писмото,  което ни е изпратено. 

Първото,  което  е,  защото  посланикът  в  Рим  е  този,  който  се 

акредитира  в  Малта.  И  акредитирането  на  съответния  посланик  е 

въпрос,  който стои в рамките на едни дипломатически отношения 

между двете държави и държавата, която е Малта, не може да бъде 

задължена да акредитира посланикът или няма да го акредитира, за 
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да представлява българската държава в Малта.  Тоест, аз бих казал 

при условие, че не може и не е направено това нещо, много трудно 

би могло да се реализира откриването на каквато и да било секция в 

Малта, при условие че това е един процес, който може да продължи 

и след изборите. Тоест, ние дори да не променим нашето Решение № 

45 затова, че преди е имало секция, съответно в нея са гласували над 

100 избиратели, в момента това не е възможно. И оттук нататък аз 

считам,  че ние или трябва по някакъв начин да променим нашето 

решение  или  дори  да  не  го  променим,  то  така  или  иначе  такава 

секция няма как да бъде открита.

А  по  отношение  на  другите  две  –  Мюнхен  и  Франкфурт, 

считам,  че  там  така  или  иначе  трябва  да  се  съобразим,  ако  няма 

помещение, в което да се помещава трета секция, тъй като доколкото 

разбирам,  възможността  е  единствено  в  дипломатическо  или 

консулско  представителство,  а  съответно  сградите,  където  се 

помещават нашите дипломатически и консулски представителства, 

не позволяват да има 3 секции, а могат да поберат само 2 секции.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Сега  има  думата 

нашият  гост,  който  ще  се  представи,  да  вземе  участие  по  този 

въпрос.

СТЕФАН МАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Казвам 

се  Стефан Манов  и  съм наблюдател  от  Института  за  развитие  на 

публичната среда. Получавам думата благодарение на чл. 53, ал. 9, за 

което ви благодаря.  Мисля, че това е за първи път в историята на 

Централната  избирателна  комисия.  Същевременно  представлявам 

българската общност във Франция.

Исках да взема отношение по два въпроса. Относно съставите 

на  избирателните  комисии  в  чужбина  не  мисля,  че  има  драма. 

Практика  е  през  последните  години  политическите  партии  да  не 

предлагат  голям брой техни представители.  Особено  в  населените 

места  извън  столиците  и  големите  градове  винаги  българските 

общности  на  място  са  намирали  свои  представители  съгласно 

съответния текст, по който министърът на външните работи може да 
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прави предложения 6 дни преди изборния ден. Така че и този път 

предполагам нещата ще бъдат оформени по надлежния ред и ще има 

достатъчно  кандидати  за  членове  на  секционните  избирателни 

комисии.

Но  аз  подкрепям  предложението,  което  комисията 

формулира, да се направи едно официално писмо, което да се качи на 

сайта на ЦИК и да се разпространи, има канали, по които това да се 

направи  до  българските  общности  и  чрез  Държавната  агенция  за 

българите в чужбина, и чрез Президентството, което има много тясна 

връзка  с  редица  организации  в  чужбина.  Аз  лично  ще  ви  дам 

необходимите имейл адреси за евентуално разпространяване.

Относно случая с Малта. На мен ми се струва, че там е ясно, 

че има българска общност, гласували са между 300 и 400 избиратели 

всеки път през последните 5 години. Проблемът не е, че не може да 

бъде открита избирателна секция там, проблемът е единствено, поне 

както го разбирам, поправете ме, ако не съм прав, че в момента няма 

кой да издаде заповедта за откриване на секция. Но доколкото имах 

възможност  да  контактувам  с  представителите  на  Външно 

министерство,  заповедта  може  да  бъде  издадена  от  заместник-

министъра или от министъра. Има готовност за това. Тоест, нека не 

се препъваме в една формалност. Идеята на заповедите, издавани от 

посланиците, не е да спре откриването на секции, а да формализира 

чрез годен за обжалване акт.  В случая проблемът не е физически, 

нито технически за откриване на секцията в Малта, още повече че 

България  има  почетен  консул  в  Малта  и  в  момента.  Тоест,  по 

съответната  Виенска  конвенция  и  по  Закона  за  дипломатическата 

служба той може да извърши някакви определени действия, ако бъде 

натоварен за това от министъра на външните работи.

Относно Франкфурт и Мюнхен разбираме проблема, който е 

физически, а именно, че според Изборния кодекс трябва определена 

площ,  повърхност  за  създаване  на  една  секция  за  протичане  на 

изборите в правилен и законосъобразен ред, с отстояние и т.н. И там 

е  логично,  след  като  няма  физическа  възможност,  вие  да  вземете 
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съответното  решение,  което  е  здрав  разум  и  житейска  реалност. 

Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви.  Колеги, 

чухте  това  обстойно  становище.  Някой  друг  да  допринесе  в 

съдържателен аспект за нашия разговор? Заповядайте, колега.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  много  благодаря  на  господин 

Манов, защото той ме зарадва днес като го видях по коридора с това, 

че  той  беше  наш много  сериозен  коректив  в  предната  Централна 

избирателна комисия и той много оптимистични и много добри думи 

каза и с мен сподели в коридора. Благодаря му, че отчита огромните 

ни усилия и все пак добрите неща, които трябва да подчертаваме. 

Наистина му благодаря и за сериозното му участие, което и преди 

имаше и сега вече не само демонстрира, а и наяве показа. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Мусорлиева.  Не  виждам  други  желаещи  да  участват  в  дебата. 

Започваме да решаваме поставените въпроси един след друг.

Първият въпрос беше по отношение на броя на секциите в 

Мюнхен  и  Франкфурт.  Разбира  се,  ако  ние  го  променим,  то  това 

трябва  да  стане  с  изменение  в  наше  решение,  но  дали  се 

обединяваме,  за  да  направим  това  изменение  и  от  3  секциите  да 

станат по 2 в Мюнхен и Франкфурт.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата  са:  Румен Цачев,  Георги Баханов и  Йорданка 

Ганчева.

Предложението се приема.

Вторият поставен въпрос беше относно отстояване секцията в 

Малта, Сейнт Джулиан, да бъде образувана със заповед.
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Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имаме решение,  с  което сме открили 

тази секция, следователно комисията трябва да гласува евентуално 

предложение за закриване на секцията. Тъй като ние няма нужда да 

направим  нищо,  за  да  задължим  Министерството  на  външните 

работи да открие секция. Обсъждаме предложението да бъде закрита 

поради техническите проблеми там.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  явно  тук  има 

недостатъчно  разбиране.  Министерството  на  външните  работи 

очаква от нас с писмо ние да отговорим по този въпрос, който ни 

поставят. Може би колегата Грозева като водеща днес дискусиите да 

каже още две думи по отношение готовността на Министерството на 

външните работи. Поради това аз подлагам на гласуване този въпрос, 

защото  той  трябва  да  бъде  включен  в  това  писмо,  което  ние  ще 

изпратим до Министерството на външните работи. 

Колега  Грозева,  моля,  кажете  още  две  думи  за  Малта  и 

готовността на Министерството на външните работи.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ние  преди  малко  гласувахме,  имаше 

писмо  и  за  това  от  Министерството  на  външните  работи,  да 

редуцираме секциите в Мюнхен и Франкфурт точно по тази логика. 

Обявили  сме  3  секции,  госпожо  председател,  Вие  предлагате  да 

гласуваме предложението тези секции да бъдат намалени от 3 на 2. 

Би трябвало по абсолютно същия начин да гласуваме за Малта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, процедурно ви е 

предложението,  да,  съгласих  се.  Моля,  ако  има  да  допълни  нещо 

колегата Грозева по този казус, преди да го подложа на гласуване.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, нямам нищо за допълване. Мисля, 

че въпросът беше обсъден достатъчно. Няма пречка, ако комисията 

реши, да не променяме решението в тази му част или, ако реши, да 

гласуваме да бъде извадено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по същия начин 

поставям  въпроса.  Който  е  съгласен  секция  в  Малта  да  не  се 

образува, моля да гласува.
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Гласували 17 членове на ЦИК:  за – 7  (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  Сидерова,  Иванка  

Грозева,  Емануил  Христов  и  Ивилина  Алексиева),  против  –  10 

(Цветозар Томов, Севинч Солакова, Маргарита Златарева, Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейманов, Георги Баханов,  

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Йорданка Ганчева).

Извън залата са: Ерхан Чаушев, Румен Цачев и Таня Цанева.

Предложението не се приема.

За отрицателен вот – Севинч Солакова. Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  аз  не знам доколко нашите 

решения са задължителни и обвързващи. Не казвам, че задължаваме 

Министерството  на  външните  работи.  Гласувах  „против”,  защото, 

пак казвам, министърът на външните работи или упълномощено от 

него длъжностно лице, или заместник-министър са имали достатъчно 

време  да  информират  Централната  избирателна  комисия  преди 

приемането  на  Решение  277.  Не  може  Централната  избирателна 

комисия да получава тази информация в деня, в който са насрочени 

консултациите  за  съставите  на  секционните  избирателни  комисии 

извън страната. Още повече, ако това е вярно, че има почетен консул 

в  Малта,  значи  не  сме  получили  и  сега  пълната  информация  по 

случая.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

продължаваме със следващия въпрос, който беше поставен, и той е 

относно поканване на извънпарламентарни политически сили, които 

нямат  свое  представителство  в  Европейския  парламент,  да  бъдат 

поканени  също  за  попълване  на  съставите  на  секционните 

избирателни комисии в чужбина.

Който е съгласен да бъде изпратено едно подобно писмо до 

извънпарламентарните сили, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румен Цачев.

Предложението се приема.

Колеги,  последното  предложение,  което  постъпи,  всъщност 

това са две предложения, които взаимно се допълват и поради тази 

причина аз ще ги обединя, да адресираме с едно писмо Агенцията на 

българите в чужбина, както и българските общности в чужбина, така 

че да се опитаме да ги активираме и те да излъчат и да подпомогнат 

процеса на излъчване на членове на секционни избирателни комисии 

в чужбина.

Колеги,  който  е  съгласен  с  едно  такова  писмо  да  бъде 

изготвено,  като  впоследствие  ние  ще  обмислим  неговото 

съдържание, но да се изготви едно такова писмо, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против – 1 (Иванка Грозева).

Извън залата са: Румяна Сидерова и Румен Цачев.

Предложението се приема.

Сега се връщаме на този списък, който беше представен от 

госпожа  Златарева  за  изпращане  на  политическите  партии  и 

коалиции, които участваха днес в консултациите. Който е съгласен 

този списък да бъде изпратен на участвалите в консултациите, 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 
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Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  

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

Матева, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова и Румен Цачев.

И това предложение се приема. Благодаря.

Отиваме към отложена точка първа от дневния ред.

Медийният експерт е тук, да го поканим.

Колеги, аз наистина ви моля да преосмислите решението си за 

това дали коментара относно радиата и техните рейтинги следва да 

се води пред камера пред същите тези медии.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Склонна съм, след като ще има и 

външно  лице,  което  да  може  спокойно  да  работи,  да  Ви  отстъпя 

лично на Вас, госпожо председател. Правя личен реверанс към Вас.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вижте, бих предложил, след като имаме 

експертиза от професионално ангажирано лице, да не го поставяме в 

положението  да  го  каним  пред  комисията,  а  да  излъчим  работна 

група,  която да  разговаря  с  него и да  пресъздаде становището му 

пред комисията след това.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че ако става въпрос 

за  рейтинг,  е  твърде  чувствителна,  дори  търговски  чувствителна 

информацията  и  ви  предлагам  това  да  стане,  съответно  да  бъдем 

коректни  към  съответните  партньори,  разговорът  да  бъде  при 

изключени камери.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  нека  да  го  прегласуваме.  Който  е  съгласен  да 

изключим камерата по този въпрос, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар  

Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло  
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня  

Цанева), против – 2 (Румяна Сидерова и Росица Матева).

Извън  залата  са:  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Румен 

Цачев, Маргарита Златарева и Метин Сюлейманов.

Предложението се приема. 

За отрицателен вот думата има колегата Сидерова и след това 

изключваме камерата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  когато  се  прави 

едно предложение, трябва да се обмисли за какво се гласува. По този 

начин ние сега създаваме една огромна интрига,  че  вършим нещо 

нередно.  Затова  гласувах  против,  въпреки  че  първия  път  бях  за 

именно заради конфиденциалност, именно за да може спокойно да 

направим своите разсъждения и преценки. Не бива така. Удряме го 

на емоция, не мислим за резултатите. Ние тук в 90 % сме юристи. 

Както  нормата  има  своята  правна  последица,  така  и  всяко  наше 

действие,  всяка  наша думичка има своите  последствия  и  отзвук в 

обществото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Друг 

отрицателен вот? Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  по  същите  причини  гласувах  сега 

против решението, преди това бях „за”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля камерата 

да бъде изключена.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам предложение в брошурата в т. 

1 и 2 да направим съвсем малко допълнение, което направихме и в 

други  наши  материали.  Във  втората  стрелка,  където  пишем,  че 

трябва да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес, 

нека добавим накрая „не по-късно от 25 февруари 2014 г.”.  Освен 

това  второ  римско  да  не  започва  със  „Също  така”,  а  „Право  да 

избират членове на Европейския съюз…”.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  благодаря,  госпожо 

Сидерова.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Аз  правя  ново  предложение.  Уважаеми 

колеги, нямаме време за брошура, тя е доста по-обемен материал. 

Предлагам  съдържанието  на  брошурата  да  отиде  в  листове  А4, 

сгънати  по  определен  начин  и  да  се  тръгне  по  отделни  групи за 

раздаване.  Малките  материали  са  по-лесни  за  разпространение, 

отколкото  брошурата,  която  е  по-обемен  текст.  Две  седмици, 

предлагам  да  минем  на  вариант  със  същото  съдържание  на 

брошурата, само че разделени в малки порции.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Господин  Ивков  има 

думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямах възможност много обстойно да 

се  запозная,  но това,  което ми направи впечатление –  „Живели в 

друга държава от Европейския съюз”,  навсякъде,  където има този 

текст,  да  бъде  „страна”,  защото  не  можеш да  живееш в  държава, 

живееш  в  страната.  Държавата  е  съвкупност  от  органи  на 

управление.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  това  е 

подробност. Аз мисля, че живея в държава. 

Госпожа Мусорлиева има думата.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако ми разреши господин Чаушев, 

тъй като вече има готовност за разпространение по принцип и печат 

на  брошурата,  за  да  ни консултират  и  консултантите,  има яснота 

горе-долу  това  да  е  брошура  от  първата  секунда,  в  която  го 

предлагаме от  работната  група,  и сега  за  мен ще е много трудно 

отново да разделям на какви листове, къде и т.н. Мен лично това ме 

затруднява  и  лично  аз  за  себе  си  не  го  приемам,  след  като  сме 

обсъждали  дълго  време  брошура,  която  винаги  съм  давала  за 

пример, Вашата предна, защото ми е харесвала. Затова не отстъпвам 

от този формат, който ще стигне и по-лесно до хората.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Уважаеми колеги, за да решим въпроса 

с  брошурата,  струва  ми  се  първо  трябва  да  решим  въпроса  с 

разпространението  на  тази  брошура  предвид  на  това,  че  остава 
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малко време.  А то зависи минимум от два  фактора.  Първо,  коя е 

първата възможна дата, на която брошурата ще бъде отпечатана и, 

второ, какви ресурси има да разпространим и сред кои целеви групи. 

И на каква цена,  естествено.  Не можем да определим произволно 

тираж,  без  да  сме  решили  тези  два  въпроса.  Ако  не  определим 

тираж, още веднага ще се сблъскаме с проблема какво правим с тази 

брошура. 

Основният въпрос, който виждаме, мисля че го обсъждахме 

преди няколко дни, не знам дали има напредък в това отношение, 

по-скоро не, в състояние ли сме да стигнем до краен потребител, т.е. 

до гражданите,  да разпространим брошурата сред гражданите или 

трябва  да  се  задоволим  с  това  да  я  разпространим  на  публични 

места.  От  това  много  силно  зависи  тиража.  В  единия  случай,  в 

първия вариант би бил много по-голям, отколкото във втория. Извън 

това  трябва да сме общо взето наясно и в  двата  варианта  докъде 

стигаме, до кои хора, респективно до кои места. Аз мисля, че този 

дебат трябва да предхожда въпроса за това да има ли брошура или 

да няма и какво да бъде нейното съдържание. Никой не издава нещо 

в многохиляден тираж, без да знае за кого го предназначава и как ще 

го разпрати до него. Тоест, предложението ми е да отворим дебат на 

тази тема – как ще се разпространява и сред кои целеви групи. Аз не 

съм чувал нищо по въпроса досега.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Добре,  колеги,  чухте 

още  едно  предложение.  Първо,  съдържанието  на  листовките, 

видяхте ли го, къде го видяхте. Раздадено е. 

По съдържанието на листовките има думата госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Мога  ли  да  попитам  или  сега  не  е 

времето, кой ще ги печата и каква е цената?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нали разбирате, че пак не се знае 

кое е причина и кое следствие. Не мога да коментирам, готова съм с 

консултанти, които са ми предложили най-различни варианти и за 

печат, и за предпечатна подготовка, и за разпространение. Аз нямам 

одобрено съдържание на брошура и листовки. Какво да им кажа? 
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Господа,  ще  ми  печатате  нещо  неизвестно?  Нека  да  одобрим 

съдържанието и след това ще ви кажа другите неща.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Предлагам да одобрим 

съдържанието на листовките,  които се намират пред вас.  Госпожа 

Сидерова предложи известни поправки. Госпожа Мусорлиева прие 

поправките.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, говорих само за брошурата, не за 

листовките.  Ако  говорим  и  за  листовките,  имам  предложения.  В 

частта,  която  е  „място  за  гласуване”  и  пишем  „в  избирателната 

секция  по  постоянен  адрес”,  в  скоби  е  написано  „отбелязан  в 

личната  карта”.  Предлагам  ви  скобата  да  отпадне  заради 

недисциплинираността  на  българските  граждани,  които  като  си 

сменят постоянния адрес, не си сменят документа и това може да 

породи спорове в секциите. 

Другото е какви документи да представя. Предлагам първото 

изречение „Ако гласувам в секция по постоянен или настоя адрес” 

да  отпадне.  Това  може  да  бъде  „какви  документи  да  представям, 

когато гласувам”, и всичко нататък си идва на място. Защото могат 

да гласуват лицата в лечебни и здравни заведения и т.н., да не стане, 

че нещо ограничаваме.

Признавам си, че на следващото заглавие „Как да гласувам” 

донякъде  не  схващам обяснението  на  „бюлетината  за  гласуване е 

обща и има индивидуален номер”. Кой е този индивидуален номер? 

Няма индивидуален номер бюлетината. Да остане само „бюлетината 

за гласуване е обща”. Другото да отпадне.

И  в  следващото  изречение,  тук  господин  Томов  и  други 

колеги онзи ден застъпваха, че ето тук в бюлетината вече е хубаво да 

им кажем в дясно, в ляво какво да гледат. Предлагам ви следващото 

изречение малко да го променим, съвсем малко – „В лявата част на 

лицевата  страна  на  бюлетината”  и  нататък  текстът  да  си  остане. 

Само  че  „са  квадратчетата  с  номерата  на  листите  и 

наименованията…”  Да  подчертаем,  че  човекът  трябва  да  види 

квадратчетата, че това му е вотът.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  предлагам 

следното рационално предложение – да гласуваме съдържанието на 

листовката  с  поправките,  които  госпожа  Сидерова  направи.  След 

като  се  направи това  съдържание  и  се  гласува,  вече  следващ път 

може би ще говорим за тираж, за пари и т.н.

Госпожа Нейкова има думата.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Не  бюлетината  е  недействителна,  а 

гласът е недействителен. Това щеше да ми е предложението – където 

пише „бюлетината е невалидна” в двете брошури, да стане „такава 

бюлетина прави гласа ви недействителен”.

  ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: За да свършим с тази 

листовка, моля да одобрим съдържанието така, както се поправи. 

Господин Чаушев има думата.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председателстващ, два жанра – 

листовка  в  лист  А4.  Това  е  брошура,  книжка.  Кое  правим  сега, 

листовка А4 или двете заедно, или какво правим в момента.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колега Чаушев, Вие ме 

изпреварихте,  щях  да  предложа  процедурно  после  за  брошурата 

дали да я издаваме или не. Сега говорим само за листовката и за 

съдържанието на листовката.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Може  да  изглежда  заядливо,  ама  не  е, 

като  правим  нещо,  да  е  като  хората.  Коя  листовка,  „Важна 

информация  за  гласуване  на  ученици и  студенти”,  това  ли  е  или 

„Важна информация за гласуване на избиратели с увреждания”? За 

кои съдържания говорим сега?

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  И  за  двете  листовки. 

Току  що  се  обсъдиха  и  двете.  Уточнявам,  че  гласуваме 

съдържанието  на  двете  листовки.  От  10  минути  обсъждаме  двете 

листовки.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожа председателстващата е объркала 

понятията. Защо е нужно да се уточни сега съдържанието? Защото 

ако  ще  обсъждаме  гласуването  на  ученици  и  студенти,  аз  имам 

добавки.  Точка  първа,  ако  ще  е  само  в  листовка  „Ученици  и 
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студенти”,  става  въпрос  за  уточняване,  че  трябва  да  имат 

едновременно  постоянен  и  настоящ  адрес  в  Република  България, 

макар  че  целият  този  текст  е  излишен,  ако  става  въпрос  само за 

ученици. Но добре, нека стои.

Място за гласуване – в, в, в и т.н. Защото едва ли този ученик 

или студент, който учи тук, има най-малкото в друга държава-членка 

на Европейския съюз. И т.н.

Какви документи да представи? Ако гласувате в секция по 

постоянен или настоящ адрес, документ за самоличност е валидна 

лична карта. „Ако сте решили да гласувате в избрана от вас секция, 

различна  от  постоянния  ви  адрес,  е  необходимо  да  представите 

документ за самоличност валидна лична карта, надлежно заверена и 

т.н., декларация по образец и т.н.” Как да гласуваме, ако ще влиза 

тук? Бюлетината за  гласуване е обща и има индивидуален номер. 

Това за обща както и да е.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е коригирано вече.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  „На  лицевата  й  част  в  квадратчета  са 

отбелязани  наименованията  на  партиите,  коалициите  от  партии  и 

независими кандидати, както и поредните номера на кандидатите от 

съответната  листа  за  преференциално  гласуване,  отбелязани  с 

кръгче”. Добавям „отбелязани в кръгче”. „В кабината за гласуване и 

т.н. отбележете със знак Х или  V квадратчето на избраната от вас 

кандидатска  листа.  Ако  желаете,  можете  да  отбележите 

преференцията си.  Направете това със знак Х или  V в кръгчето с 

номера на избрания кандидат…”

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Кажете какво е Вашето 

предложение. Госпожа Сидерова обсъди тези неща и мисля, че те се 

коригираха.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Изпишете знака  Х или  V с химикалка 

със син цвят”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Всички  сме  го  чели, 

господин  Чаушев.  Дайте  конкретни  предложения,  ще  ги  вземем 

предвид.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Продължавам  –  „…със  син  цвят  в 

съответното  квадратче  за  избор  на  партия,  а  ако  желаете, 

преференцията  в  съответното  кръгче”.  Това  е  моето  предложение 

тук. Не е ясно какво да прави въпросният ученик или студент, дали 

двете заедно или поотделно, какво става, ако отбележи едното или 

другото.

В последното поле,  т.  „а” – „Пуснете бюлетината в урната 

след поставянето на втория печат и се подпишете в избирателния 

списък”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Не  разбирам  кои  са 

Вашите предложения.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Нали  водите  протокол,  госпожо 

председател.  Именно  „СИК  поставя  втори  печат  и  връща 

бюлетината на избирателя”. Вие сигурна ли сте, че СИК ще постави 

този  печат?  Ако  видите  статистиката,  колко  недействителни 

бюлетини има с непоставен втори печат, ще видите защо държа на 

този  текст,  че  гражданинът  трябва  да  се  увери  изрично,  че  е 

поставен втори печат, за да може да си пусне бюлетината в урната. 

Това  е  тук  тънкият  момент.  „Пуснете  бюлетината  в  урната  след 

поставянето  на  втория печат…” Защото,  уважаеми колеги,  вие не 

знаете,  но  ние  имахме  купища  граждани,  които  се  жалваха,  че  е 

трябвало  да  се  слага  втори  печат,  а  те  са  пуснали  бюлетината  с 

първия  печат.  И мога  да  ви уверя,  че  се  опитаха да  ми направят 

същия номер и на мен в една секция, да не ми поставят втория печат, 

кой знае защо. И стана една, дълга и широка. 

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има думата  господин 

Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Колеги,  навсякъде  „урната” 

трябва да бъде „избирателната кутия”.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви  благодаря,  но  защо  се 

обръщате  всички  към  мен?  Това  е  колективен  труд,  който  се 

опитвам да прогласувам вече 10 дена.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  чухме 

съдържанието,  поправеното  съдържание,  протоколирано 

съдържание,  включително  и  последното  предложение,  което  е 

абсолютно основателно, че става дума за избирателни кутии.

Който е съгласен с това съдържание в двете листовки, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

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

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Росица Матева, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов и Севинч Солакова.

Съдържанието на листовките е прието.

Поставям следващия въпрос процедурно – да има ли брошура 

или да няма. Моля, който иска да има брошура, да гласува.

Преди това думата има госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моето  мнение  за  разяснителната 

кампания  на  ЦИК  е  с  оглед  на  това,  че  по  ред  причини,  не  се 

оправдавам,  но  странични  от  мен  се  закъсня  с  разяснителната 

кампания,  с  това,  че  все  още  не  е  достатъчна  информацията  за 

гражданите, аз категорично съм за тази брошура, а разбира се, всеки 

ще го изрази с гласа си.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:   Други  мнения  за 

брошурата? Госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  си  мисля  за  тази 

брошура, която е за подвижната избирателна секция…

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е листовка.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, листовка е, но срокът, в който тези хора 

можеха да подадат такива заявления мина, беше 4 май. Основното 

към  което  ги  насочваме,  че  те  могат  да  подадат  заявления  за 
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гласуване  с  подвижна  избирателна  кутия  в  общинската 

администрация, този срок мина. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  сложим  едно  изречение  най-

отгоре,  че  „Ако  има  открита  секция  за  гласуване  с  подвижна 

избирателна кутия, можете да направите това в срок до 19 май”. На 

първата звездичка след Приложение 19 ще бъде „в срок до 19 май”. 

А  над  него  ще  бъде  „Ако  има  открита  секция  за  гласуване  с 

подвижна избирателна кутия”.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  последното  изречение  на 

брошурата за избиратели с увреждания „За гласуване с избирателна 

кутия  е  необходимо…”  може  да  се  има  предвид,  че  е  подвижна 

избирателна кутия. Само да се добави, че е такава кутия.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Относно  брошурата 

има ли други мнения? Не виждам.

Който  е  съгласен  със  съдържанието  на  брошурата,  което 

обсъждаме много от отдавна, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейманов),  против  –  1 

(Ерхан Чаушев).

Извън залата са: Росица Матева, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Севинч Солакова.

Съдържанието на брошурата се приема.

Госпожа Алексиева иска думата, заповядайте.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Златарева.  Всъщност  за  да  приключим  с  материалите  искам  да 

обсъдим нещо друго. Както говорихме преди почивката, вече е редно 

ние да показваме чрез нашите говорители, също евентуално да качим 

на нашата интернет страница макет на бюлетината за гласуване, за да 

са  наясно  хората  с  каква  бюлетина  ще  гласуват,  а  не  да  виждат 

измислени от различни журналисти различни варианти. Така че ще 
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помоля  колегата  Мусорлиева  да  покаже  макета  и  ако  искате,  да 

одобрим  този  макет  като  кажем:  да,  тя  ще  бъде  по-голяма,  но 

изглежда така.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Това  е  макетът,  колеги,  ако 

одобрявате говорителите да го представят по медиите, ви моля да го 

гласувате. /Показва на всички макета на бюлетината./

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Поставям на гласуване 

вида на бюлетината в най-общ вид да се показва вече по медиите. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

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

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), 

против – няма.

Извън залата са: Росица Матева, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Севинч Солакова.

Предложението се приема, пускаме като реклама брошурата.

Какво ще кажете, да я качваме ли на интернет страницата?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже питате, аз лично смятам, че 

може да се качи точно в този вид и точно с тези размери, които не 

отговарят на действителните и няма начин някой да я възпроизведе и 

да  я  фалшифицира,  също да  произведе  недействителни бюлетини, 

още  повече  че  тя  си  има  съответните  полиграфически  защити.  И 

второ, нашите говорители при всички брифинги, при всички случаи, 

когато ги канят в медиите, трябва да я показват и те да казват как се 

гласува,  а  не  хора,  които  си  измислят  какви  ли  не  варианти  на 

показване. За да може да се набива в очите и съзнанието на хората 

вида на бюлетината. 

Аз много харесах клипчето, което одобрихме днес. Схваната е 

идеята  на  закона  и  на  това,  което  ние  тук  говорихме.  И  като  се 

добавят  и  говорителите  към  това  излъчване,  мисля,  че  ще  се 

постигне ефекта.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да поставим вида на бюлетината, макар и не в идеалния й 

вид, на интернет страницата на ЦИК, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата  са:  Росица Матева,  Цветозар Томов и Севинч 

Солакова.

 Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като  ще 

обсъдим  един  вътрешноорганизационен  въпрос,  по  време  на 

обсъждането  ще  моля  да  изключим  камерите.  (Камерите  се  

изключват.)

Колеги,  продължаваме  с  един  бърз  доклад,  който  обаче  е 

важен, по отношение на нашите колеги и техните апартаменти. Така 

че, заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  знаете,  с  протоколно 

решение  във  връзка  с  пристигнало  писмо  от  администрацията  на 

Министерския съвет и то даже не от администрацията, а от господин 

Орешарски, във връзка с възможността да ни бъдат прехвърлени в 

наше  управление  два  апартамента,  комисията  ни  упълномощи  с 

колегата  Баханов,  бяха  проведени необходимите  срещи,  съответно 

направени необходимите огледи. От наша страна бяха проведени две 

срещи с господин Чинов, който е временно изпълняващ длъжността 

на съответната дирекция в Министерския съвет.

След  направените  огледи  се  установи,  че  само  единият 

апартамент е годен, другият е в много лошо състояние и комисията 

трябва  да  вложи  съответно  много  пари  за  ремонт.  Днес  ми  е 

разпределен  за  доклад  отказ  от  областния  управител  на  област 
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София, с който ни се отказва, предвид на това че към момента не са 

налични  имоти  или  жилища,  които  да  бъдат  предоставени  за 

нуждите на ЦИК. 

Във вътрешната поща във връзка с това ви предлагам проект 

на писмо до главния секретар на Министерския съвет, с което молим 

да бъдат предприети необходимите действия за прехвърляне в наше 

управление  на  единия  от  имотите,  който  ни  беше  предоставен,  а 

другият съответно отказваме предвид състоянието и отдалечеността. 

Меко казано другото жилище е в ужасно състояние и са необходими 

по  моя  преценка  страшно  много  пари  за  ремонт.  Това  беше 

изговорено и на срещата със съответния ресорен директор.

Както знаете, на 26 март на мен и колегата единодушно ни 

гласувахте протоколно решение комисията да поеме нощувките ни, 

като обаче времето тече, а все пак на нас ни е необходимо да можем 

да  изпълняваме  задълженията,  съответно  и  нормална  среда  за 

живеене.  И  тъй  като  и  колегата,  и  аз  отговаряме  на  съответните 

законови изисквания, не притежаваме нито аз, нито семейството ми, 

нито колегата ми имоти на територията на област София, ви правя 

следното предложение.

С това писмо, което ще бъде подложено на гласуване, едното 

жилище  осигурява  проблема  на  един  от  нас.  Имаме  правно 

основание едното жилище, тъй като няма налично друго, което да ни 

бъде предоставено, да бъде на свободен наем, като съответно държа 

да  отбележа,  че  впоследствие  и  аз,  и  колегата  ще  заплащаме 

необходимия наем, който е по Закона за ведомствено жилище. 

Ще  предоставя  думата,  госпожо  председател,  на  колегата 

Баханов, тъй като той направи проучвания за свободен наем. Само да 

отбележа, че ще помоля освен проекта на писмото да гласуваме и 

въпроса  за  свободен  наем за  другото  жилище и  да  упълномощим 

председателя  и  секретаря  да  сключат  от  името  на  комисията 

договора за наем, в случай че комисията реши.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ:   Присъединявам се към казаното до тук 

от колежката Ганчева. Да, наистина на 26-и комисията единодушно 

реши, за което благодарим на колегите за проявеното разбиране по 

отношение на пребиваването ни в София, където е местоработата ни, 

така че както тя каза, само едно от жилищата, които Министерският 

съвет  ни  предоставя,  е  годно  за  обитаване.  Така  че  направих 

съответните  проучвания  с  оглед  и  на  забавянето  на  отговора  от 

областната администрация на София. Намериха се два-три варианта 

на жилища под наем. Само това искам да споделя, че жилищата са 

равностойни, еднакви, в смисъл такъв, че са на едно място. Това е с 

оглед  и  с  придвижването  ни  с  колите  на  НСО.  Така  че  се 

присъединявам към направеното от нея предложение да се гласува 

едното жилище да бъде под наем с оглед на това, че нямаме друго 

жилище, което да ни се предостави от съответните институции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Баханов. Колеги, чухте доклада на колегите Ганчева и Баханов.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  се  присъединявам,  че 

ние трябва да подкрепим с решение сключването на договор за наем 

за колегата Баханов, тъй като явно второто жилище не съответства 

на  изискванията.  Едно  единствено  нещо  не  можах  да  разбера. 

Министерският съвет поставя условие този апартамент да премине 

към нас, към ЦИК или той ще си остане на Министерския съвет, а 

ние ще го ползваме. Става въпрос за годния апартамент.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ще  ви  обясня  как  стоят 

принципно нещата. За Министерския съвет отпада необходимостта 

от това жилище и чрез  областния управител ще бъде предоставен 

този имот в управление на ЦИК. Аз ще споделя моето лично мнение, 

включая че въпросът ме касае пряко и съм субективна, но мисля, че 

много добро нещо се случва на ЦИК, тъй като тя от тук нататък ще 

има ведомствено жилище. Така че дали ние с мандат или някой друг, 

оттук нататък поне за един човек ЦИК ще избегне необходимостта 

да се плащат доста пари за квартирни разходи. Но процедурата, ние 
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сме говорили в неформален разговор, е ние да изпратим това писмо, 

съответно  Министерският  съвет  чрез  областния  управител  ще  ни 

предостави за управление това жилище. Има си правно основание, 

което е Законът за държавната собственост и Правилника за неговото 

прилагане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Ганчева. Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  наистина  мисля,  че  колегите, 

независимо  че  лично  ги  касае,  правят  много.  Действително 

подкрепям  изцяло  предложението  на  колегата  Ганчева  и  колегата 

Баханов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  също  ще  гласувам 

„за”, но не защото те правят много или малко, а защото са членове на 

Централната  избирателна  комисия,  работят  като  всички  нас,  но 

нямат жилище и не могат да покрият жилищните си нужди в София.

Други въпроси, мнения?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това  уточнение,  което  е  за 

прехвърлянето, искам да го направя с оглед на това какви ще бъдат 

разходите  за  самата  Централната  избирателна  комисия  по 

поддръжката  на едно ведомствено жилище.  Понеже това за  първи 

път  ще  бъде  правено,  все  пак  е  хубаво  тези  разходи  да  бъдат 

преценени и  до  каква  степен има  изгода  по отношение на  самата 

поддръжка  на  ведомственото  жилище.  Иначе  подкрепям  и  за 

колегата Баханов да бъде сключен договор за наем.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  мисля,  че  разходите  на 

Централната избирателна комисия, позволете да споделя и моя опит 

като бивш юрисконсулт в областна администрация, са минимални, 

тъй като наемателят, в случая аз като член на ЦИК или за в бъдеще 

който и да било, си поема абсолютно всички консумативи. А както 

всеки  един  добър  стопанин  Централната  избирателна  комисия  ще 

трябва да полага грижите на добър стопанин, т.е. при необходимост 

ще трябва да  се  прави ремонт.  Жилището е  огледано,  касае  се  за 

много малък козметичен ремонт. А, колеги, в случай че прецените, 
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мога да се откажа и от ремонта. Но се касае за минимални разходи. В 

сравнение  с  разходите  за  хотел  в  София,  за  който  и  да  било  без 

значение  дали съм аз  или е  друг,  мисля,  че  е  и  целесъобразно  за 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  донякъде  се 

изясни ситуацията. Има ли други мнения, становища? Не виждам.

Първото  предложение  е  да  одобрим  така  предложения  ни 

проект на писмо до главния секретар на Министерския съвет. Моля 

да гласуваме, колеги.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар 

Томов и Севинч Солакова.

Текстът на писмото се приема.

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  за  плащане  на 

свободен наем жилището за колегата Баханов, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар 

Томов и Севинч Солакова.

И това предложение се приема.

И  който  е  съгласен  председателят  и  секретарят  да  бъдат 

упълномощени по този повод, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  
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Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар 

Томов и Севинч Солакова.

Предложението се приема.

Приключихме с този въпрос, така че моля да включим отново 

камерата и да повикаме нашия гост господин Манов отново в залата.

Продължаваме  с  точка  трета  от  дневния  ред  и  колежката 

Нейкова:

Справка за излъчванията за разяснителната кампания по 

БНТ.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  справката  е  качена  във 

вътрешната  мрежа.  Ще ви помоля да  ги  погледнете  и  ЦИК да  ги 

приеме за сведение. Това е много подробна справка кой клип колко 

пъти е излъчен, по коя от програмите на БНТ, на коя дата, в колко 

часа и с каква продължителност. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви, колега, това 

е доклад за сведение. 

Колеги, аз помолих преди малко да се додокладва, но това не 

се  случи,  моля  за  извинение,  но  да  изключим  за  още  3  минути 

камерата, отново ще повикаме и господин Манов.

Колега, моля продължете, за да приключим с процедурата.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, извинявам се много, но трябва да 

ви  кажа,  че  е  направено  проучване  за  апартаментите  под  наем. 

Наемът,  който  трябва  да  се  гласува,  е  450  евро  за  това  жилище. 

Обзаведено е напълно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  за  каква 

сума става дума. Разбира се, ние ще трябва да гласуваме сумата в 

лева. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз се  извинявам,  нямам нищо против за 

цената и въобще да се реши въпроса, но си мисля за следното нещо. 

Имаме  ли  право  по  този  начин  да  вземаме  решение.  Бюджетна 

организация сме, първостепенен разпоредител с кредити, подлежащи 

на  контролна  проверка  от  Сметна  палата,  предоставен  ни  е  от 

Държавния  ведомствен  фонд  недвижим  имот,  ние  го  отказваме  и 

вземаме решение за сметка на държавата да подходим по този начин. 

Когато е за хотел, да, хотелът обаче винаги е временно решение, а не 

постоянно. Говорим за един продължителен срок от време. Казвам 

това, защото при една проверка дали ние сме си изяснили правния 

статут на този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  дам  думата  на 

колегата Ганчева, като казвам, че тя извърши проучването и сега ще 

обясни какво е положението.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  благодаря  за  въпроса,  но  си 

мислех, тъй като  в по-голямата си част сме юристи, че сме запознати 

с  това.  Аз също съм си изяснила като съм проучвала в държавни 

ведомства и то от ранга на нашата комисия, става въпрос за комисии, 

масово в няколко комисии, дори в нашата комисия, макар и голямата 

ни  бройка,  искам  да  ви  кажа,  че  няма  толкова  хора  с  жилищен 

проблем. Като отново наблягам, че не говоря така, защото проблемът 

касае мен, а по принцип. Това е масова практика. Още повече след 

като  ни  е  отказано,  ние  сме  направили необходимите  постъпки  и 

пред  Областната  администрация,  и  пред  Министерския  съвет,  и 

съжалявам, колега Цачев, но след като жилището не е годно и ЦИК 

ще  трябва  да  даде  равностойността  на  един  апартамент,  за  да  го 

ремонтира, няма никакъв проблем при проверка от Сметната палата. 

Приема се за правно обосновано, тъй като колегата Баханов, въпреки 

че  ние  ще  му  гласуваме  свободния  наем  до  определения  от  нас 

размер,  искам  да  ви  кажа,  че  в  последващи  действия  ще  бъде 

докладвано отново на комисията, след като бъде прехвърлено в наше 

управление ведомственото жилище и бъде сключен договора за наем, 

аз  ще  предложа  отново,  тъй  като  считам,  че  първоначалното 
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упълномощаване ще трае и за в бъдеще, ще предложа да формираме 

жилищна комисия,  която да  е  от  членове на  комисията,  която  ще 

огледа и двата апартамента. И колегата Баханов, както и аз ще си 

заплащаме съответния ведомствен наем.

Така че, колега, аз предполагам, че на някои от държавните 

ведомства одитите от Сметната палата са качени. Аз съм проучила 

този въпрос и няма никакъв проблем от правна гледна точка и от 

проверката от контролните органи, а именно от Сметната палата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз също благодаря и за 

въпроса, и за отговора, защото тази информация беше важно да се 

чуе в Централната избирателна комисия. Други въпроси, колеги?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен нуждата от жилище все пак 

трябва да се съобрази с членовете на семейството на този, който ще 

го ползва, защото когато човек е сам е подходящо едно жилище на 

една цена, а когато не е сам, а е със семейство с 3 деца, да речем, е 

подходящо за него друг тип жилище на друга цена. Така че трябва да 

приемем някаква осреднена цена. Защо 450, а не 550 или 300?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо председател,  аз  предлагам 

да гласуваме сумата в размер до 900 лв. предвид на това, че колегата 

Баханов  ще  се  вмести  в  тази  сума  с  оглед  и  на  членовете  на 

семейството му.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, женен съм с две деца, едното е на 20 

години, другото е на 8. Няма кой да ги гледа, защото жена ми работи 

понастоящем  в  Благоевград.  Така  че  аз  имам  четиричленно 

семейство, а апартаментът се състои от всекидневна, спалня и детска 

стая и не се нуждае от ремонт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други въпроси не 

виждам. Който е съгласен да гласуваме сума до този размер, моля да 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

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

Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов, Севинч Солакова и Мария Мусорлиева.

Предложението се приема. Благодаря, колеги.

Отново да включим камерата и да поканим господин Манов 

да влезе в залата.

Продължаваме с точка дванадесета от дневния ред:

Проект на инструкция по Закона за защита на личните 

данни.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  надявам  се,  че  сте  прочели 

проекта  на  Инструкция  за  мерките  за  защита  на  личните  данни. 

Искам само да поясня, че така изготвеният проект е съгласуван с 

Комисията  за  защита  на  личните  данни,  доколкото  изпратихме 

нашия  проект  за  бележки  от  тяхна  страна,  те  нанесоха  своите 

бележки,  главният  секретар  и  главният  юрисконсулт  от  нашата 

администрация  работиха  по  бележките,  нанесоха  съответните 

корекции и това е финалният вариант на проекта.

Искам да ви обърна внимание, че сме задължени да имаме 

такава инструкция в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за защита 

на личните данни и Наредба № 1 от 2013 г. на Комисията за защита 

на  личните  данни  за  минималното  ниво  на  технически 

организационни  мерки  и  допустимия  вид  на  защита  на  личните 

данни.

Само на няколко места ще ви обърна внимание. Вижте стр. 5 

от  проекта,  където  са  изброени  водените  от  ЦИК  регистри. 

Изборният кодекс ни задължава да водим регистър на избирателите 

и такъв е предвиден да имаме, и той да бъде заявен и е заявен към 
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настоящия момент в Комисията за защита на личните данни. Само 

че от към съдържание бих казала, че той не е попълнен от ЦИК. Ние 

ползваме регистър  на избирателите,  по-точно техните данни,  чрез 

достъпа до база данни на населението. Тоест, той не е наш регистър.

Първоначалният ми замисъл беше в проекта на инструкция 

този  регистър  да  го  няма,  а  когато  бъде  изпълнено  законовото 

изискване в цялост, тогава той да бъде създаден и в Комисията за 

защита  на  личните  данни.  Само  че  във  връзка  с  обработване  на 

заявленията за гласуване извън страната ние обработваме данни на 

избирателите и освен в регистъра на избиратели няма къде на друго 

място да попаднат като данни. Така че аз считам, че по-скоро да го 

има създаден, защото ние имаме съдържание, дори да е непълно, но 

все  пак  обработваме  лични  данни  най-малкото  на  тези  7  хиляди 

избиратели, които подадоха заявления за гласуване извън страната. 

Ако обаче ЦИК реши да го няма към настоящия момент, на стр. 12 

трябва  да  имаме  текст,  че  за  регистър  „Избиратели”  ЦИК  има 

качеството  на  обработващ  лични  данни  по  отношение  на 

избирателите чрез достъпа,  който има до база данни „Население”, 

трябва  да  опишем  как  се  осигурява  достъпът.  Тоест,  имаме  два 

варианта на решение: или го създаваме като отделен регистър, или 

описваме по-подробно какво правим чрез базата данни „Население”.

Всъщност тук само трябва да се допълни как се осигурява 

достъпът. Аз не съм го направила, защото технически не мога да се 

изразя  правилно.  Тук  може  би  ще  помоля  колегата  Христов  и 

евентуално  ГД „ГРАО” да ни съдействат за финален текст.  Ако в 

момента колегата Христов може да каже, за да го впишем, добре.

На последната  21 стр.  ще ви помоля да  погледнете  § 5.  В 

проекта е записано: „Инструкцията е приета с решение на ЦИК №”, 

а  аз  предлагам  да  я  приемем  с  протоколно  решение,  т.е.  да  се 

допише думата „протоколно” и § 8, тъй като има вътрешни правила 

за реда за водене на регистри по реда на Закона за защита на личните 

данни от ЦИК и от нейната администрация, утвърдени на 30 юли 
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2013  г.,  тази  инструкция  би  следвало  да  ги  отмени,  тъй  като 

преповтаря голяма част от тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

подробния доклад.  Колеги,  допълнения,  вашите виждания? Знаете 

целия процес на подготовка. Не виждам.

Който  е  съгласен  с  протоколно  решение  да  приемем  тази 

инструкция  с  допълнението,  че  текстът  относно  регистър 

„Избиратели”  и  обработката  на  данните  ще  бъде  допълнен  след 

консултация с ГД „ГРАО”, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова, 

Йорданка Ганчева и Георги Баханов.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега, да довършите.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, тъй като темата е защита на 

личните данни, искам само да уведомя ЦИК, че ако си спомняте, ни 

бяха  изискани  образци  №  50  –  52  от  изборните  книжа  за 

регистрациите  на  партии  и  коалиции,  както  и  решенията  за 

образуване на коалиция. Наборът от документи е подготвен. Само за 

сведение,  с  вх.  №  25-62  от  28  април  2014  г.  са  входирани  в 

деловодството на Комисията за защита на личните данни.

И  последното  по  тази  тема.  Във  вътрешната  мрежа  под 

Инструкцията за личните данни има проект на договор с ЦИК. С вх. 

№  ЕП-00-213  от  07.05.2014  г.  сме  получили  писмо  от 

„Информационно  обслужване”,  с  което  ни  изпращат  проект  на 

договор и приложение към него за разработка на функционалността, 

функционални спецификации на допълнителна функционалност към 

привеждането  на  проверката  в  списъка  на  лицата,  подкрепящи 
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регистрация  на  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет,  в 

съответствие  с  изискванията  и  предписанията  на  Комисията  за 

защита на личните данни от 17 април. Само ще припомня, че ние 

въведохме  допълнителни  мерки  за  защита,  които  сега  вече  са  в 

напълно  завършен  вид,  така  че  да  удовлетворяват  напълно 

задължителните предписания. Какво точно е направено, е описано 

като  е  приложено  към  проекта  на  договора  „Функционални 

спецификации  на  допълнителна  функционалност”,  това  е 

въвеждането  на  един  допълнителен  код.  Този  проект  на 

функционални  спецификации  е  представен  пред  Комисията  за 

защита на личните данни на работна среща и е одобрен. И ако бъде 

прието  съдържанието,  а  както  виждам  предложението  на 

„Информационно  обслужване”,  след  подписването  на  договора  в 

двудневен  срок  на  практика  ще  бъде  и  приложена  тази 

функционалност в системата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Аз бих 

искала  само  колегата  Христов  и  всички  колеги  да  погледнат  две 

неща. Първо да погледнат цената на договора и второ да погледне 

колегата Христов специално и функционалностите, защото така на 

първо четене ми се струва, че те имат готовност с повече, отколкото 

ние решихме с нашето протоколно решение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Аз мисля,  че те имаха първоначално 

предложение, което на срещата с Комисията за защита на личните 

данни  и  в  присъствието  на  „Информационно  обслужване” се 

доуточни.  Някои  неща  отпаднаха,  други  се  довъведоха.  Колега 

Христов,  ще  Ви  помоля  да  ме  коригирате,  ако  някъде  сгреша. 

Всъщност това е окончателното, около което трите страни – ЦИК, 

„Информационно обслужване” и Комисията за  защита на личните 

данни, се обединиха като най-ефективно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  това 

допълнение беше необходимо.

Заповядайте, колега Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  отношение  на 

функционалностите, наистина са съобразени с това, което решихме. 

А иначе имаше по-големи неща, но в крайна сметка с Комисията за 

защита  на  личните  данни  се  договорихме  какво  точно  да  бъде. 

Затова  тук  има  някои  малки  корекции  във  функционалностите, 

съответно  и  в  сумата,  която  е  по-малка,  отколкото  беше 

предварително уговорена. Макар че ние, ако си спомняте, написахме 

писмо, че сме готови да сключим офертата, която бяха предложили 

предварително. Но явно те са съобразили, че нещата, които трябва 

да направят, са по-малко и затова сумата е по-малка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, в тази 

връзка  да  одобрим  този  проект  на  договор,  да  упълномощите 

председателя  да  го  подпише  и  да  установи  връзка  с 

„Информационно  обслужване”,  което  изразява,  доколкото  знам, 

готовност  веднага  да  включи тази  функционалност от  момента,  в 

който му се подаде знак.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка  Грозева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов,  Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова и Георги Баханов.

Предложението се приема.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  тъй  като  с  протоколни 

решения приехме и проекта на Инструкция по Закона за защита на 

личните данни и изпълнението на предписанията,  ако е възможно, 

още в утрешния ден да ги представим на Комисията за защита на 

личните данни, тъй като както знаете е в ход проверката, която ни 
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извършват, за да сме представили всички необходими документи и 

действия, които сме предприели, за да приключи проверката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте,  колега  Златарева,  във  връзка  с  първите 

докладвани точки относно избирателните секции и комисиите към 

избирателните секции в чужбина.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във връзка с днешните 

консултации и след това с решението на ЦИК да напишем писмо до 

регистрираните за участие партии в настоящите избори, но не дошли 

днес  на  консултациите,  предлагам  ви  с  оферта  да  ни  представят 

списък  на  желаещите  да  участват  в  секционните  избирателни 

комисии и на основание чл. 102, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, че 

имаме право да допълваме СИК-овете със сега регистрираните, но не 

участвали.  Предлагам  ви  изготвеното  писмо,  по  което  да  вземете 

отношение. Първо искам помощ за това до кого да го адресираме или 

изобщо да  не  бъде  адресирано.  Касае  се  за  няколко регистрирани 

партии,  извън  парламентарно  представените,  които  биха  могли  и 

имат право по закон също да посочат лица, които могат да участват в 

секционни избирателни комисии. Видяхме,  че днес предложенията 

не  бяха  много.  Изхождам  от  позицията,  че  обявлението,  което  е 

направила  Централната  избирателна  комисия,  касае  всички. 

Приемем,  че  всички са  уведомени,  не  са  дошли,  поради което им 

напомняме или им предлагаме да изложат свои лица за членове на 

секционните избирателни комисии. Това е смисълът на писмото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както се разбрахме, това 

ще  бъде  до  регистрираните  в  Централната  избирателна  комисия 

партии и коалиции. Те са подали своите координати.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както винаги, всичко опира до едни пари. 

Предлагам да уточним в това писмо, че разноските са за сметка на 

партиите. Иначе ще получим безкрайно много предложения и в един 

момент ще стане една… Разноските са за сметка на партията. Да си 
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ги  изчисляват.  Няма  какво  да  го  обсъждаме,  просто  го  напишете 

това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Чаушев. Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Има секции, които се оказаха запълнени 

при  днешните  консултации,  така  че  според  мен  те  трябва  да  се 

изключат. Защото всеки ще иска примерно в тези места, които ние 

вече сме ги попълнили.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не съм против писмото, което 

трябва да изпратим, но не е ли по-удачно да го изпратим утре, след 

като  получим списъците,  за  да  видим колко и къде  ще можем да 

попълним  с  това,  което  ще  ни  представят  парламентарно 

представените  политически  сили  и  тези,  които  са  в  Европейския 

парламент, за да сме ориентирани?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Бележките на всички са 

изключително резонни, но нека днес приемем писмото, а вече ще го 

изпратим  към  момента,  в  който  имаме  отговор  от  парламентарно 

представените политически сили.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз и чисто редакционно имам две 

предложения.  „На  проведените  на  07.05.2014  г.  в  Централната 

избирателна  комисия  консултации  с  парламентарно  представените 

партии и коалиции и партии и коалиции, които имат представители в 

Европейския съюз”. Така както е написано отдолу трябва да бъде и 

горе, защото не става ясно точно с кого са проведени консултациите.

И  във  втория  абзац  последното  изречение  ние  трябва  да 

определим конкретен срок, защото „най-кратък срок” в зависимост 

от съответния субект може да бъде по-дълъг или по-малко дълъг. Аз 

предлагам  максимум  2  дена,  за  да  може  в  срок  да  получим 

предложения, ако има такива.

И се присъединявам към предложението на колегата Чаушев 

да  се  пише,  че  разходите  са  за  сметка  на  предложителя,  т.е.  на 

съответната партия или коалиция.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги. 

Доколкото  виждам,  обединяваме  се  около  всички  постъпили 

предложения. Докладчикът също ги приема.

Така че, колеги, който е съгласен с този проект на мейл с така 

направените допълнения, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Румен Цачев, Таня Цанева,  

Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева  и 

Мария Бойкинова.

Текстът на писмото се приема.

Колеги, тъй като колегата Бойкинова в момента не е в залата, 

преминаваме към следващата точка шестнадесета от дневния ред:

Доклад относно обучителното звено.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  утре  среща  на  членовете  на 

обучителното звено за приемане на Методически правила, които да 

бъдат  докладвани  утре.  Предлагам  срещата  да  бъде  в  12,00  ч.  за 

обсъждане на правилата за обучителното звено съгласно чл.  56 от 

Изборния кодекс. Срещата да бъде в тази зала.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващата точка от дневния ред. Колеги, след като не сме приели 

доклада относно методиката на обучение, ми се струва редно за утре 

да  оставим  и  Графика  на  обученията  на  районните  избирателни 

комисии, ако не представлява проблем. Колега Христов, късно ли ще 

бъде утре? Колеги, точки шест и седем стават точки от дневния ред 

на утрешното ни заседание. 

Сега продължаваме с точка двадесет и първа:
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Регистрация на социологическа агенция „Афис”.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: „Постъпило е заявление с  вх.  № 

ЕП – 23 – 154 от 04.05.2014 г. от Лора Георгиева Борисова, надлежно 

упълномощена от Юрий Леонов Асланов – управител на „АФИС“ 

ООД,  за  регистрация  като  агенция,  която  ще  извършва 

социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на 

Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г. Към 

заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: 

удостоверение  за  актуално  състояние  №  20140424105447  от 

24.04.2014 г.,  издадено  от  Агенцията  по  вписванията  към 

Министерство  на  правосъдието;  пълномощно  от  Юрий  Леонов 

Асланов; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер 

на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще 

се осъществява  анкетирането,  като списъците са представени и на 

технически  носител;  инструкция  (методика)  за  извършване  на 

социологическото  проучване  в  изборния  ден  (в  запечатан 

непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за 

провеждане на социологически проучвания.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  25, 

чл. 202, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 279 - ЕП от 3 

май 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И : 

РЕГИСТРИРА  „АФИС”  ООД,  ЕИК  130004265,  гр.  София, 

като  агенция,  която  ще  извършва  социологическо  проучване  в 

изборите  за  членове  на  Европейски  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014г.

Регистрира като анкетьори 288 упълномощени представители 

на  агенция „АФИС” ООД,  гр.  София,  съгласно  списък,  приложен 

към настоящото решение.

„АФИС” ООД, гр. София да се впише в публичния регистър 

на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.”
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Направена е проверка, която е получена от „Информационно 

обслужване”.  Отговорът  е  качен  във  вътрешната  мрежа.  От 

проверката е установено, че всички анкетьори имат навършени 18 

години към датата  на  изборите.  Също така  в  списъка  няма  лица, 

които да са регистрирани като наблюдатели, каквото е изискването 

на Изборния кодекс.

Предлагам да гласуваме предложения проект за решение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има ли забележки към 

този проект за решение?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Аз  се  двоумих  дали  да  изпиша 

имената  на  всички  анкетьори,  но  видях,  че  практиката  досега  е 

такава.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Трябва да има задължително имена.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Списъкът  е  приложен  към  това 

решение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен с това 

решение, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Маргарита 

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Емануил Христов,  

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

Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Севинч 

Солакова, Ивилина Алексиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева.

Приема се Решение № 294-ЕП.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  започнахме  да 

регистрираме социологически агенции, трябва да направим регистър 

на тези социологически агенции. Не сме обсъдили формата на този 

регистър.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Полага  ли  се  по 

Изборния кодекс?

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да, трябва,  имаме задължение да водим 

този  регистър,  но  не  сме  обсъждали  елементите  му.  В  момента 
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нямам готовност да поставя тотално проблема, а просто да го имаме 

предвид,  че  трябва  да  имаме  и  регистър  и  трябва  да  решим  за 

проверката на тези анкетьори. Аз доколкото се сещам, те не могат да 

бъдат наблюдатели. Други ограничения не знам дали има, просто не 

си спомням. Също не знам дали има и възрастови ограничения. Сега 

само поставям този проблем.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Господин  Цачев  е 

отговорник на групата за регистрите.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тъй като ще имаме и други агенции, които 

ще  регистрираме,  мисля,  че  не  е  по-важно  да  пишем дали  са  от 

София, Пловдив, Варна, тъй като това са търговски дружества. В кой 

град са регистрирани и къде са им седалищата не е толкова важно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  това  са  както 

търговски дружества, което не противоречи на Вашата теза, така и 

юридически лица с нестопанска цел.

Колеги, продължаваме с точките от дневния ред, които преди 

малко  пропуснах,  защото  ги  бях  записала  на  друг  лист,  за  което 

поднасям своите извинения, продължаваме с точка двадесет и две:

Регистрация на наблюдатели.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Както ви казах, отначало бяха 3-

4, сега са вече 7-8, но ще ги докладвам на порции. 

  Предлагам  да  гласуваме  следния  проект  на  решение: 

„Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  ЕП-18-44  от  03.05.2014  г.  от 

фондация  „ИНСТИТУТ  ЗА  МОДЕРНА  ПОЛИТИКА“, 

представлявана от представлявана от Борислав Бориславов Цеков – 

председател  на  УС  на  асоциацията,  чрез  пълномощника  Петър 

Илиянов Кичашки, е регистрирана с Решение на ЦИК № 170-ЕП от 

15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за  членове на  Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.
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Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са 

приложени:  пълномощно  от  Борислав  Бориславов  Цеков, 

представляващ фондацията, в полза на 168 (сто шестдесет и осем) 

лица  –  представители  на  фондация„ИНСТИТУТ  ЗА  МОДЕРНА 

ПОЛИТИКА“, и списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

представен и на технически носител.

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

7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  168  упълномощени 

представители  на  фондация  „ИНСТИТУТ  ЗА  МОДЕРНА 

ПОЛИТИКА“.

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  публичния 

регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

С това решение отказваме регистрацията  на 13 лица поради 

повторяемост и неточности.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така представения проект на решение, моля 

да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева,), против - няма.

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова, 

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Метин Сюлейманов.

Приема се Решение № 295-ЕП.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам да гласуваме следния проект на 

решение:

„Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-45 от 03.05.2014 г. от 

сдружение  „СЪХРАНЕНИЕ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

ЦЕННОСТИ“,  представлявано  от  Андриан  Станев  Боянов  – 

председател  на  УС  на  сдружението,  чрез  пълномощника  Петър 

Илиянов Кичашки, е регистрирано с Решение на ЦИК № 169-ЕП от 

15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за  членове на  Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са 

приложени: пълномощно от Андриан Станев Боянов, представляващ 

сдружението, в полза на 88 (осемдесет и осем) лица – представители 

на  сдружение  „СЪХРАНЕНИЕ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

ЦЕННОСТИ“, и списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

представен и на технически носител.

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

7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  88  упълномощени 

представители  на  сдружение  „СЪХРАНЕНИЕ  НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ“.

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  публичния 

регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

За всички наблюдатели е направена съответната проверка от 

„Информационно обслужване”.

Отказва  регистрацията  на  16  лица,  предложени  от  това 

сдружение, поради повтаряемост в други списъци и т.н.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възражения, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита Златарева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева,), против - няма.

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Мария 

Мусорлиева, Георги Баханов, Метин Сюлейманов.

Приема се Решение № 296-ЕП.

Продължете, колега.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващото предложение за регистрация на 

наблюдатели е от сдружение „Активно общество”:

„Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-46 от 03.05.2014 г. от 

сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, представлявано от Радослав 

Георгиев  Георгиев  –  председател  на  УС  на  сдружението,  чрез 

пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирано с Решение 

на  ЦИК  № 171-ЕП  от  15.04.2014  г.,  българска  неправителствена 

организация  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към  заявлението  (Приложение  №  30  от  изборните  книжа)  са 

приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ 

сдружението,  в  полза  на  80  (осемдесет)  лица  –  представители  на 

сдружение  „АКТИВНО  ОБЩЕСТВО“,  и  списък  с  имената  и  единните 

граждански  номера  на  упълномощените  от  сдружението  лица  за 

наблюдатели  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България, представен и на технически носител.

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

7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  80  упълномощени 

представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

За всички наблюдатели е направена съответната проверка от 

„Информационно обслужване”.

Отказва регистрацията на Ганчо Радославов Славов.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възражения, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

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

Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева,), против - няма.

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Метин Сюлейманов.

Приема се Решение № 297-ЕП.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам следващият проект на решение:

„Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-43 от 03.05.2014 г. от 

„АСОЦИАЦИЯ  НА  МЛАДИТЕ  ЮРИСТИ“,  представлявана  от 

Борислав Бориславов Цеков – председател на УС на асоциацията, 

чрез  пълномощника  Петър  Илиянов  Кичашки,  е  регистрирана  с 

Решение  на  ЦИК  № 172-ЕП  от  15.04.2014  г.,  българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са 

приложени:  пълномощно  от  Борислав  Бориславов  Цеков, 

представляващ асоциацията, в полза на 54 (петдесет и четири) лица – 

представители  на  „АСОЦИАЦИЯ  НА  МЛАДИТЕ  ЮРИСТИ“,  и 

списък  с  имената  и  единните  граждански  номера  на 

упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за 
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членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България, 

представен и на технически носител.

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

ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  54  упълномощени 

представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ”.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

За всички наблюдатели е направена съответната проверка от 

„Информационно обслужване”.

Това е от малкото редки списъци, в които няма отказ.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

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

Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева,), против - няма.

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Метин Сюлейманов.

Приема се Решение № 298-ЕП.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващият проект на решение е:

„Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-37 от 06.05.2014 г. от 

фондация  „МЛАДЕЖКА  ТОЛЕРАНТНОСТ“,  представлявана  от 

Икмал Юсеинова Джомова – председател на УС на фондацията, чрез 

пълномощника  Емине  Нежат  Салим,  регистрирано  с  Решение  на 

ЦИК  № 168-ЕП  от  15.04.2014  г.,  българска  неправителствена 

организация  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
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Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са 

приложени:  пълномощно от  Емине Нежат Салим,  представляваща 

сдружението  в  полза  на  809  (осемстотин  и  девет)  лица  – 

представители  на  „МЛАДЕЖКА  ТОЛЕРАНТНОСТ“,  и  списък  с 

имената  и  единните  граждански  номера  на  упълномощените  от 

сдружението  лица  за  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  представен  и  на 

технически носител.

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

7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  809  упълномощени 

представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

За всички наблюдатели е направена съответната проверка от 

„Информационно обслужване”.

Отказва  се  регистрация  на  8  души  от  този  списък.  Това  е 

списък, който бяхме връщали, но пак има дублиране.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,), 

против - няма.

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Георги Баханов, Метин Сюлейманов.

Приема се Решение № 299-ЕП.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Предлагам  да  регистрираме  фондация 

„Младежка толерантност”.

„Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-51 от 06.05.2014 г. от 

фондация  „МЛАДЕЖКА  ТОЛЕРАНТНОСТ“,  представлявана  от 

Икмал Юсеинова Джомова – председател на УС на фондацията, чрез 

пълномощника  Емине  Нежат  Салим,  регистрирано  с  Решение  на 

ЦИК  № 168-ЕП  от  15.04.2014  г.,  българска  неправителствена 

организация  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са 

приложени:  пълномощно от  Емине Нежат Салим,  представляваща 

сдружението  в  полза  на  1025  (хиляда  двадесет  и  пет)  лица  – 

представители  на  „МЛАДЕЖКА  ТОЛЕРАНТНОСТ“,  и  списък  с 

имената  и  единните  граждански  номера  на  упълномощените  от 

сдружението  лица  за  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  представен  и  на 

технически носител.

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

7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 

2014 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  809  упълномощени 

представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

За всички наблюдатели е направена съответната проверка от 

„Информационно обслужване”.

Отказва се регистрация на 16 души от този списък. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

допълнения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
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Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), против 

– 1 (Емануил Христов).

Извън залата  са:  Румяна Сидерова,  Иванка Грозева,  Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Георги Баханов.

Приема се Решение № 300-ЕП.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Уважаеми  колеги,  малко  ще  прекъсна 

регистрацията  на  наблюдатели,  но  ще  ви  помоля  буквално  за  5 

минути,  защото  звънят  вече  от  медии да  питат  дали са  одобрени 

договорите. Имаме 4 договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега   Цанева,  както 

знаете,  вече ЦИК се обедини около това, че договорите трябва да 

бъдат  своевременно  съгласувани,  така  че  винаги  когато  постъпи 

договор  за  утвърждаване  и  той  отговаря  на  изискванията,  той  се 

ползва с приоритет.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Постъпил  е  договор  за 

одобрение между „Зелена партия” и Евроком национална кабелна 

телевизия.  Знаете,  след  заявките,  които  сме  потвърдили.  Водим 

статистика на парите. Договорът е за сумата от 720 лв. Тук искам да 

кажа по отношение на този договор, че всъщност те са си вече на 

капацитета, което прави 39 860 лв. и може да се каже, че медийният 

им пакет приключва.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  така 

представения доклад. Който е съгласен да утвърдим този договор с 

протоколно решение, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Метин Сюлейманов), против - няма.
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Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов  и 

Ивайло Ивков.

Предложението се приема. Благодаря.

Продължете, колега.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № 200-226 от 7 май между 

Българска  комунистическа  партия  и  Евроком  национална  кабелна 

телевизия на стойност 1200 лв. БКП са стигнали 12 528 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

отговаря на изискванията. 

Колеги, който е съгласен да утвърдим този договор, моля да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Румяна Сидерова, Росица Матева, Цветозар 

Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов, 

Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема. Благодаря.

Продължете, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Договор  с  вх.  № 20-229  от  7  май  между 

„Дарик  радио”  и  политическа  партия  БАСТА.  Този  договор  е  на 

стойност 12 000 лв. без ДДС или 14 400 лв. с ДДС, както и другия 

договор, който е с БАСТА, той е от „Дарик нет”. Този договор е на 

стойност 6000 лв. Или до момента партия БАСКА е с 36 691,90 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да утвърдим тези два договора на БАСТА, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Метин Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Георги Баханов и Ивайло Ивков.

Предложението се приема. Благодаря.

Аз моля,  колега  Цанева,  само да  информирате Централната 

избирателна  комисия,  както  информирахте  и  мен,  как  сумите  се 

изчисляват  на  база  заявки  и  какво се  случва,  когато  се  стигне  до 

максималната  сума,  но  няма  сключени  договори.  Ако  постъпи 

заявка,  какво  ще  се  направи  тогава.  Моля  да  информирате 

Централната  избирателна  комисия  как  работната  група  реагира  в 

този случай.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Уважаеми  колеги,  всъщност  има  два 

варианта. Единият вариант е да откажем, тъй като имаме заявка, но 

нямаме  впоследствие  сключен  договор,  подписан  от  съответната 

медия  и  съответната  политическа  партия  или  коалиция.  Другият 

вариант  е,  когато  има  заявка,  на  която  ние  сме  отговорили 

положително, защото наистина има финанси в медийния пакет, е да 

се обърнем към медията или към партиите дали те ще използват тази 

заявка,  за  която  към  момента  няма  договор.  Защото  примерно  в 

единия от случаите ние имаме заявка за БАСТА от 25 април за 10 000 

лв., но нямаме към момента постъпил договор, а по следващи имаме 

постъпили договори. Но аз все пак смятам, че е редно да се обърнем 

към медията и да знаем дали те ще изпълнят тази заявка, която сме 

дали, ако не, както имахме и случай, изпратиха за нулиране вече две 

заявки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  каква  е 

практиката  до  момента,  на  мен  тя  ми  се  струва  достатъчно 

обективна.  От  една  страна,  предпазваща  Централната  избирателна 

комисия,  от  друга  страна,  достатъчно  гъвкава  по  отношение  на 

политическите субекти, които имат право на медийни пакети.
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Колеги, ако приемем тази практика да стане твърда практика 

на ЦИК, ако нямате други предложения…

ТАНЯ ЦАНЕВА: Но аз смятам да се обърнем към медията и 

да  знаем  дали  ще  се  използва  тази  заявка  или  не  от  съответната 

медия и ако медията каже, че няма да се използва, да искаме писмено 

анулиране на тази заявка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за мислене, 

важно  е  това.   Виждам  един  консенсус  по  отношение  на  втория 

вариант. Който е съгласен това да продължи да бъде практиката на 

Централната избирателна комисия, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Георги Баханов.

Предложението се приема. Благодаря.

Колеги, поради отсъствие на докладчици от дневния ни ред 

поради обективни причини и поради необходимостта да вземем още 

едно  решение,  което  е  важно  с  оглед  на  частичните  избори,  ви 

предлагам да включим нова точка двадесет и трета в дневния ред:

Регистрация  на  партии,  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за 

кметове на общини и кметства.

Докладчик колегата е Сидерова.

Колеги,  който е съгласен да включим тази точка в дневния 

ред, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Румен Цачев, Румяна Сидерова, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица 

Матева,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева, 

Георги Баханов.

Предложението се приема. Благодаря.

И давам думата на колегата Сидерова.

  РУМЯНА СИДЕРОВА: Макар и да е съвсем краен срокът, но 

все  пак  трябва  да  го  приемем,  защото  съществува  и  теоретичен 

вариант да се създадат местни коалиции, което е по-важно обаче, не 

само в  теоретичен,  но  и  на  практика  вариант  за  регистриране  на 

независими кандидати в частичните избори за кметове на кметства, 

които предстоят на 8 юни. Знаем, че в двете кметства вече ще се 

произвеждат  изборите  по  новия  Изборен  кодекс.  Поради  това  ви 

предлагам този проект на решение относно регистрацията в ОИК.

По  отношение  на  регистрацията  на  партиите  съм  била  по-

пестелива и ще ви обърна внимание, че в чл. 147 според мен и не 

само  има  допуснато,  може  би  защото  е  било  копи  пейст,  едно 

допълнително  изискване,  което  няма  как  да  бъде  съотнесено  към 

партии и коалиции, които вече са регистрирани в ЦИК.

Основанията на това решение са чл. 147–155 във връзка с чл. 

464 от Изборния кодекс, в който са сроковете за частичните избори.  

„І. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите  и  коалициите,  допуснати  до  участие  или 

регистрирани за участие от ЦИК в частични избори за кметове на 

общини/кметства,  могат  да  участват  в  съответния  частичен  избор 

след  регистрация  в  ОИК,  на  територията  на  която  се  произвежда 

изборът.”

Тук  целта  е  отново  да  повторим  на  партиите,  че  не  е 

достатъчна само регистрацията пред ЦИК, за да могат да участват в 

едни местни избори, а трябва да са се регистрирали и в общинска 

избирателна комисия.
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„2. Партиите и коалициите подават заявление за регистрация 

до ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

3. В заявлението се посочва:

- пълното  или  съкратено  наименование  на  партията  или 

коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане  за  участие  с  посочване  за  кой  вид  избор  да  бъде 

извършена регистрация;

- адрес, телефон и лице за контакт.

4. Към заявлението се прилагат:

- копие  от  удостоверение  за  регистрация  на  новата 

партия/коалиция в ЦИК;

- копие  от  решението  за  допускане  за  участие  в  частичния 

избор  на  партията/коалицията,  регистрирана  за  общите  избори  за 

общински  съветници  и  кметове  на  23  октомври  2011  г.  или  за 

последващ частичен избор;”

Защото  знаете,  че  допускането  става  с  решение,  ние  не 

издаваме  удостоверение.  Удостоверение  се  издава  само  при 

първичната регистрация на партията.

„- пълномощно  на  лицето/ата,  упълномощено/и  да 

представлява/т  партията/коалицията  пред  общинската  избирателна 

комисия, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

5. Общинската  избирателна  комисия  извършва  проверка  на 

представените  документи  и  взема  решение  за  регистрация  не  по-

късно от 30 дни преди изборния ден.

6. При установяване  на  непълноти  или  несъответствия  ОИК 

дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но 

не по-късно от крайния срок за регистрация.

7. Общинската избирателна комисия отказва регистрация, ако 

непълнотите  и  несъответствията  не  бъдат  отстранени  в  дадения 

срок. Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 

88 от ИК.”

Искам да кажа, че и тук за съжаление в чл. 47, ал. 8 пише, че 

отказът  може да  се  обжалва,  което  очевидно  е  остатък  от  стария 
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Изборен кодекс, тъй като в чл. 88 изрично пише „оспорва”, а и в 

текста, който касае регистрацията на местните коалиции, също пише 

„оспорва”,  съм  си  позволила  да  не  възпроизведа  едно  към  едно 

текста, а да се съобразя с действащите останали разпоредби.

„ІІ. Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. За  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  общини  и 

кметства  могат  да  бъдат  образувани  местни  коалиции,  които  се 

регистрират  в  ОИК.  Местните  коалиции  се  образуват  само  от 

регистрирани в ЦИК или допуснати до участие от ЦИК в съответни 

частичен избор партии и коалиции.

2. Заявлението за регистрация на местна коалиция се подава в 

ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден. В заявлението се 

посочва за кой вид избор се иска регистрация.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

3. Заявлението се подава по решение на местната коалиция и 

се  подписва  от  лицето/ата,  което/ито  я  представлява/т,  или  от 

изрично упълномощено лице.

4. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, 

което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, телефон и лице за контакт.

5. Към заявлението се прилагат:

а) решение  за  образуване  на  местната  коалиция,  в  което  се 

посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

б) решението  трябва  да  е  подписано  от  упълномощени 

представители  на  съставляващите  местната  коалиция  партии  или 

коалиции, участващи в нея и да е подпечатано с печата им;

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в 

ОИК се представя само един оригинал;
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в) образец  от  подписите  на  лицето/ата,  представляващо/и 

местната коалиция;

г) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

д) пълномощни  на  лицата,  подписали  решението  за 

образуването на местната коалиция;

е) копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка 

от  партиите  и  коалициите  или  от  решението  за  допускане  до 

участието им в частичния избор;

ж) удостоверение  за  банкова  сметка  на  името  на  една  от 

участващите  партии,  която  ще  обслужва  само  предизборната 

кампания;

з) имената  и  длъжностите  на  лицето/ата,  което/ито  ще 

отговаря/т  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

6. Общинската  избирателна  комисия  извършва  проверка  на 

представените  документи  и  взема  решение  за  регистрация  на 

местната коалиция не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

7. При установяване  на  непълноти  или  несъответствия  ОИК 

незабавно дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но 

не по-късно от крайния срок за регистрация.

Общинската  избирателна  комисия  отказва  регистрация,  ако 

непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в указания 

срок. Отказът на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на 

чл. 88.

8. Промени  в  състава  на  местна  коалиция,  настъпили  след 

регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 25 дни преди изборния 

ден,  се  извършват  след  подаване  на  заявление  и  представяне  на 

решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на 

изискванията за образуване на местна коалиция.

9. При включване на нова партия в местната коалиция не по-

късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  пред  ОИК  се  представят  и 

всички документи по т. 5.
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10. Ако  една  или  повече  партии  или  коалиции  напуснат 

местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали 

поне две партии или коалиции.

11. При  напускане  на  партия  или  коалиция,  чието 

наименование  или  абревиатура  е  включено  в  наименованието  на 

местната коалиция, ОИК с решението, с което извършва промяната в 

местната  коалиция,  определя  тридневен  срок  за  промяна  на 

наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, 

промени  наименованието  си  с  решение  за  промяна  и  подаде 

заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската 

избирателна  комисия  с  решение  заличава  от  наименованието  на 

местната  коалиция  наименованието  или  абревиатурата  на 

напусналите  я  партия  или  коалиция  и  отбелязва  настъпилите 

промени в местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 25 

дни преди изборния ден.

Заличаването  от  наименованието  на  местната  коалиция  на 

напусналите я партия и коалиция се извършва не по-късно от 25 дни 

преди изборния ден.

12. Напусналата/ите  състава  на  местна  коалиция  партия/и 

и/или коалиция/и не по-късно от 30 дни преди изборния ден могат да 

участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК 

по реда на т. І, т. 2 и следващите.

ІІІ. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни 

коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат 

да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния 

избор не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

2. Заличаването  се  извършва  след  подаване  на  писмено 

заявление  от  съответната  партия,  коалиция  или  местна  коалиция, 

подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.

3. Към  заявлението  на  местната  коалиция  се  прилага 

и решение  за  заличаване,  подписано  от  лицата,  представляващи 
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партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от 

тях лица.”

С оглед на разпоредбата на чл. 464 и прилагайки по аналогия 

останалите разпоредби на Изборния кодекс, свързани с регистрация 

на партии и коалиции в различните видове избори, доколкото тези 

действия,  които  са  предвидени  в  т.  30,  което  представлява 

включване на нова партия в състава, както е настъпили промени в 

състава  на коалицията,  както и заличаването на местни коалиции, 

могат да настъпят до изтичане на срока за регистрация на кандидати 

за съответния вид избор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения, допълнения, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

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

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Севинч 

Солакова, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Таня Цанева.

Приема се Решение № 301-МИ.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме указ за насрочване на 29 юни 

на частични избори.  Колегите от президентството обещаха, че ако 

дойде  някакъв  вариант  и  се  наложи  частичен  избор,  ще  бъде  на 

29 юни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  благодаря, 

продължаваме със следваща точка от дневния ред, това е жалба.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад е разпределена 

жалба с наш вх.  № ЕП-10-67 от 7 май. Това е жалба срещу наше 

решение, за което не събрахме необходимото мнозинство, съответно 
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имаме  отхвърлително  решение  от  4  май.  Жалбата  е  качена  във 

вътрешната поща като сканирано копие и е точно със същия номер.

Предлагам ви да препратим незабавно жалбата на ВАС без 

изразяване на становище предвид отхвърлително ни решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Мария Мусорлиева, Георги 

Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, само искам да уточня, че все 

още  не  е  готов  протокола  от  тогавашното  заседание,  като  ще 

помолим  стенографката  да  направи  извлечение  в  тази  част,  а  в 

случай че не успее, ще го препратим допълнително.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  беше  важно 

уточнение.

Колеги, продължаваме с дневния ред – точка осма:

Писмо до Печатницата на БНБ с искане за предоставяне 

на актуална информация за броя на отпечатаните бюлетини за 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

Ще  докладва  колегата  Солакова,  която  току  що  пристигна 

заедно  с  други  колеги  от  печатницата  на  БНБ за  упражняване  на 

контрол върху отпечатването на бюлетините.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа трябва 

да се намира писмото до печатницата на БНБ, ако преценим, да го 

изпратим с копие до администрацията на Министерския съвет и до 
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Министерството на финансите с оглед на това, че по Решение № 140-

ЕП от 10.04.2014 г. Централната избирателна комисия осъществява 

контрол  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини.  Контролът  е 

съобразен с Наредбата за условията и реда за отпечатване на ценни 

книжа. В тази връзка ние към настоящия момент считаме, че е време 

да  поискаме  официална  информация  от  печатницата  за  това  как 

върви процесът по изпълнение на договора между администрацията 

на Министерския съвет и печатницата. Копие от този договор знаете, 

че  ни  е  предоставен  и  се  намира  в  23  стая.  Той  мисля,  че  е 

публикуван и във вътрешната мрежа.

По  изпълнение  на  този  контрол  Централната  избирателна 

комисия полага подпис, за да удостовери верността на съдържанието 

на първия отпечатък за всеки район. Пак в същата връзка ЦИК може 

да изиска и допълнителна информация, включително документи, във 

връзка с осъществяването на този контрол. На този етап да поискаме 

от  печатницата  информация  за  районите,  за  които  вече  са 

изработени, отпечатани бюлетините, техния брой по райони, както 

разбира  се  да  поискаме  информация,  макар  и  ориентировъчна,  за 

графика  за  доставката,  защото  районните  избирателни  комисии 

поставят  въпроса  с  оглед  на  необходимостта  да  излъчат  свои 

представители,  които  да  приемат  отпечатаните  бюлетини  и  да 

съпровождат  транспортирането  и  доставката  в  областните 

администрации.

На  този  етап  представители  на  Централната  избирателна 

комисия  имаха  възможност  да  констатираме  организацията, 

създадена по отпечатването на бюлетините, както и съхраняването на 

хартиените  бюлетини и  материалите,  използвани за  отпечатването 

им. Само това на този етап не сме успели да установим – контрол 

при съхраняването на технологичния брак от материали, използвани 

при изработката на хартиени бюлетини. И аз ще помоля тези думи да 

отпаднат от текста на писмото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте 

доклада  от  колегата  Солакова.  Пред  вас  е  проектът  на  писмо  с 
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отразяване на така направените допълнения или отпадане на текст. 

Колеги,  мнения,  становища,  предложения  за  допълнения?  Не 

виждам.

Който е съгласен с този проект на писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са:  Румяна Сидерова,  Цветозар Томов, Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева.

 Текстът на писмото се приема. Благодаря.

 Продължаваме с точка девета от дневния ред:

Доклад  относно  писмо  до  ОИК  за  изборните  книжа  за 

регистрация  на  партии,  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни  комитети  за  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство Червена вода и кметство Помен, насрочени на 8 юни 

2014 г.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, във връзка с произвеждането 

на частични избори за кметове на кметства в Помен и Червена вода, 

съответно в общините Русе и Две могили, област Русе, по телефона 

дежурните колеги поискаха и се снабдиха със становището на всеки 

един от Централната избирателна комисия. В тази връзка до двете 

общински избирателни комисии – Русе  и Две могили,  изпратихме 

писмо, че до утвърждаването на нови образци на изборни книжа се 

използват  образците  на  изборни  книжа,  утвърдени  с  предишни 

решения  по  отменения  Изборен  кодекс,  тъй  като  в  момента  тече 

срокът за  регистрация на кандидати и в двете комисии. Всъщност 

тече срокът за регистрация на партиите и коалициите. Срокът е 8-и, а 

срокът за регистрация на кандидати по хронограмата е 13 май. В тази 
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връзка  беше  необходимо  това  уточнение,  тъй  като  постъпиха  и 

запитвания от тяхна страна. С оглед на първия работен ден веднага 

след празничните почивни дни предполагат, че ще постъпят при тях 

заявления за регистрация на партии или коалиции.

Дежурният  господин  Пенев  обърна  внимание,  че  следва 

изрично  да  посочим  условията  за  образуване  на  инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат, че трябва да отговарят 

на  изискванията  на  Изборния  кодекс,  тъй  като  има  разлика  в 

уредбата  по отменения Изборен кодекс.  Освен това им обърнахме 

внимание,  че  хартиените  бюлетини  по  Изборния  кодекс  се 

отпечатват  от печатницата  на БНБ,  за  да  могат  да  си организират 

така работата, за да възложат отпечатването на тези бюлетини.

Аз  ще  помоля  за  последващо  формално  одобрение  в 

протокола да имаме протоколно решение за това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Който 

е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

 Предложението се приема.

 Продължаваме нататък, заповядайте.

 СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  От  писмото  до  двата  ОИК-а 

разбрахте,  че  беше  качено  и  съобщение  на  сайта  на  Централната 

избирателна комисия. Докладвам ви писмо, което беше получено по 

електронната поща, а сега вече и в оригинал на 7-и. С вх. № ЕП-04-

01-65 на 4 май 2014 г.  от Министерството на външните работи се 

получи  писмо,  с  което  беше  направено  предложение  броят  на 

бюлетините  за  гласуване  извън  страната  да  е  130  хиляди.  В  тази 
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връзка  и  с  оглед  на  предварително  водените  разговори,  за  които 

госпожа Златарева ни уведоми в залата, че броят ще бъде в рамките 

на 160 хиляди, с оглед на факта, че по решението на Централната 

избирателна  комисия  са  определени  за  образуване  169  секции  и 

други фактори, които бяха обсъдени от присъстващите членове на 

Централната  избирателна  комисия  госпожа  Сидерова,  господин 

Пенев,  госпожа  Алексиева,  включително  господин  Баханов  този 

въпрос беше доведен до вашето знание и писмото беше съгласувано, 

след което беше изготвено до Министерството на външните работи, 

предложение от наша страна за броя на бюлетините да е 170 хиляди, 

съобразен  с  броя на секциите,  като средно се получава по хиляда 

бюлетина на секция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  за  последващо 

одобрение, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

 Предложението се приема.

Колеги,  преминаваме  към  също  така  важен  въпрос, 

гражданските  договори,  защото  на  част  от  сътрудниците  ни 

договорите изтичат или изтекоха, за да довършим този доклад, който 

започнахме,  но  нямахме  време  в  предишното  ни  заседание. 

Докладчик е колегата Солакова.

Точка осемнадесета от дневния ред е:

Доклад относно гражданските договори.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  на  първо  място  ще 

предложа  с  протоколно  решение  да  приемем  работата  по 
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гражданските  договори,  чийто  срок  изтече.  Ще  ви  ги  съобщя 

поименно,  а  с  едно  протоколно  решение  ан  блок  предлагам  да 

приемем работата по всеки един граждански договор.

Гражданските договори на Н. М. П.-М., машинописка, на В. 

А. П.-С., на С. И. В., на П. П. Д., на Ц. К. Ж., на В. Д. С., на К. П. В.,  

на Ю. И. К., на К. Г. П., на Г. П. П, на А. С. А, това са договорите, 

чийто срок е изтекъл съответно на 2, 3 и 6 май. 

А спомняте си, с протоколно решение приехме да поканим 

отново сътрудниците като експерти С. В., К. П., считано от 7 май 

при същите условия като възнаграждение.  Ц.  К.  Ж.,  считано от 4 

май. За тях имаме приети протоколни решения.

За  сътрудниците:  П.  З.,  който  изпълнява  функции  да 

подпомага  дейността  на  председателя  на  ЦИК,  неговото 

възнаграждение е като технически сътрудник, считано от 7 май; на 

В. Д. С., която изпълнява функции да подпомага ЦИК пред залата, и 

К.  П.  В.,  считано  от  7  май,  и  двете  като  технически  длъжности, 

технически  сътрудници;  Ю.  И.  К.,  считано  от  7  май,  технически 

сътрудник за подпомагане дейността на деловодството; Г. П. П., на 

експертна длъжност със съответното възнаграждение, считано от 7 

май, да подпомага дейността на Работна група 1.10 за гласуването в 

чужбина, обслужването на специалния мейл, който беше създаден; 

А. С. А., на експертна длъжност основно по подпомагане работата 

на Работна група 1.2, считано от 7 май.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Само питам и то от гледна точка на 

натовареността  на  госпожа  Матева  и  нейната  Работна  група  по 

жалбите  дали  тя  няма необходимост  от  човек,  юрист,  който  да  я 

подпомага?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз наистина ще 

ви помоля този въпрос да бъде решен в оперативен порядък.

Първото  предложение  беше  ан  блок  да  приемем 

изпълнението по гражданските договори. Който е съгласен, моля да 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Таня 

Цанева и Румяна Сидерова.

 Предложението се приема.

 И, колеги, има второ предложение, което е с лицата, които 

госпожа Солакова изброи, да бъдат сключени договори за още един 

месец,  считано  от  дата  7  май  2014  г.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева и Румяна Сидерова.

Предложението се приема.

Колеги, аз ще помоля да не си говорим в залата, пред камера, 

кой от какво има нужда, иначе ще насроча денонощни заседания за 

това да се питаме за подобни административни неща в залата.

Колеги,  продължаваме  нататък.  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  от  Министерството  на 

вътрешните работи отправиха искане за предоставяне на контактите 

за независимите кандидати, регистрирани за участие в изборите, във 

връзка  с  организирането  на  международния  пресцентър.  В  тази 

връзка предлагам да изпратим по електронната поща като прикачен 
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файл списъка на независимите кандидати с лицата за контакти, които 

те са посочили, включително телефони и други данни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

 Предложението се приема.

Следва точка единадесета от дневния ред:

Оферта за консумативи за принтери.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  направено  е  проучване  с 

оглед  на  доставката  на  лазерните  принтери  за  допълнителни 

консумативи, които да се закупят. Госпожа Богданова ме увери, че в 

рамките на два дена ще може да бъде извършена доставка като се 

извърши един анализ на необходимостта и определяне на броя и за 

новите  принтери,  които  закупихме.  Налични  са  на  склад  във 

фирмата, от която имаме оферта. 

Аз предлагам да възложим на госпожа Богданова,  която да 

предприеме необходимите действия и да упълномощим председателя 

да подпише съответните платежни документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари и становище? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
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Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Златарева, за точка Разни.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешния 

дневен  има  най-отгоре  писма,  отворете  ги,  там  има  4-5  писма 

безкрайно кратки и лесни. Две от тях са писмо до Барселона и писмо 

до Франкфурт. Питат ме къде да гласуваме във Франкфурт, къде да 

гласуваме в Барселона. Питат ме за адресите. 

Аз  отговарям,  че  ръководствата  на  ДКП  определят 

местоположението,  а  Централната  избирателна  комисия  определя 

само местата в държавите, където ще се открият секции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Чаушев, 

заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Искам  да  се  отговори,  че  адресите  на 

секциите са качени на интернет страниците на въпросните ДКП-та и 

там да си проверят. Лично аз съм ги проверил, да, качени са. Още 

вчера бяха качени към 90 %, предполагам, че вече са качени всички.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз обаче имам един друг въпрос. 

Какво  е  питането,  къде  да  се  намерят  адресите  или  в  коя  точно 

секция ще гласуват? Защото са две различни неща.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Питат едновременно и двете.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В единия случай това, което каза 

колегата Чаушев е вярно, че те са качени на съответния сайт и те 

могат  там  да  ги  намерят.  По  отношение  обаче  на  избирателната 

секция,  могат  да  гласуват  там,  където  им  е  най-удобно  или  най-

близко,  в  избрана от тях секция.  Тоест,  те  не могат  да намерят и 

никъде няма да намерят списък, в който те са вписани да гласуват в 
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точно определена секция. И това трябва да се допълни, за да може 

хората да са ориентирани, а не да смятат, че информацията е непълна 

или техните имена не фигурират, т.е. те нямат право да гласуват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за това 

предложение.  Колеги,  други  коментари,  други  становища?  Не 

виждам.  Бяха  докладвани  две  писма.  Бяха  направени  две 

допълнения.

Колеги, които са съгласни с така представените ви проекти на 

писма ведно с двете допълнения, моля да гласуват.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Писмо до Молдова. Питат какви 

са  изискванията  за  лицата,  които  трябва  да  бъдат  членове  на 

секционна  избирателна  комисия.  Аз  съм  отговорила  кратко,  че 

относно характеристиките на лицата, които трябва да се предложат 

за  членове  на  секционни  избирателни  комисии,  са  че  член  на 

секционна  избирателна  комисия  може  да  бъде  дееспособно  лице 

(навършило 18 години), което има избирателни права за избори за 

членове на Европейския парламент, което владее български език, но 

важат и ограниченията по чл. 66, които са си дълги. Това е писмото 

до Молдова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате 

възможност да се запознаете с проекта на писмо. Мнения, коментари, 

становища, предложения за допълнения, за прецизиране на текстове?

Заповядайте, колега Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  втория  абзац  –  „Член  на 

секционната  избирателна  комисия  може  да  бъде  български 

гражданин, навършил 18 години.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За камерите – в момента 

се  извършва  консултация  по  нов  текст  в  Изборния  кодекс  и  се 

прецизира неговото съдържание в неформален план.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Към допълнението на колегата Андреев, и 

аз  не  съм  сигурен,  обаче  не  считам,  че  трябва  да  е  български 

гражданин или поне не мога  да  се сетя  откъде идва правото да е 

български гражданин. Мисля, че така е по-добре да остане, както е. 

Къде има изискване да е български гражданин член на секционната 

комисия? Трябва да има избирателни права.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, кой има право да гласува 

в чужбина? Български гражданин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постигна  се 

съгласие.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  текстът  да  стане:  „Избирател 

трябва да е вписан в списъка, да е подал декларация по чл. 359”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докладчикът прие 

така направеното допълнение и прецизиране на текста.

Който е съгласен с проекта на писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

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

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Мария 

Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Текстът на писмото се приема.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Отворете писмо Полша. В него 

един избирател пита: „Защо аз като подадох заявление за Колджек, 

Полша, не ме поставихте в списъка за гласуване”. Аз му отговарям, 

че  наистина  той  е  подал  заявление  за  гласуване,  имаше около  20 
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заявления, но понеже изискването е да има поне 40 избиратели, за да 

открием секция, ние ги заличихме за съжаление. Развивам и втората 

хипотеза, че ръководителят на ДКП е могъл да изпрати мотивирано 

предложение да се открие секция, но това не е направено и поради 

тази причина секция в Колджек няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имам  само  две  съвсем 

леки  редакционни корекции.  Във  втория  абзац  –  „От направената 

справка  в  ЦИК  се  установи,  че  изпратените  от  вас  заявления  за 

гласуване в Колджек са потвърдени”. Вероятно е едно заявление от 

него  или  там  са  повече  лица?  „Изпратеното  от  Вас  заявление  е 

потвърдено заявление и е взето предвид”, а не „се е имало предвид”.

Други коментари, становища, предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  проект  на  писмо 

ведно с направените допълнения, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

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

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Мария 

Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Текстът на писмото е приет.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Писмото  на  госпожа 

Шпангенберг.  Тя  е  очевидно  български  гражданин,  женена  за 

германец. Тя пита защо не може да гласува в Бон като на миналите 

избори е гласувала там. Отговарям й по този начин, по който съм 

отговорила.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предоставения ни проект на отговор, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Мария 

Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Текстът на писмото е приет.

Колеги, имате ли още доклади на писма? Не виждам.

Само да кажа, че от дневния ред беше отложена една точка, 

която е Изборни книжа за частични избори, за да ги довършим. И 

има още няколко неща, които също трябва да гласуваме.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  отворете  папката  „Изборни 

книжа”, 87. Това е протокол за предаване на сгрешен формуляр и 

приемане на нов формуляр на протокола на СИК, подвижна СИК. 

Основанието е чл. 433 от Изборния кодекс.

„
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Забележка: 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

Председател на СИК/Подвижна СИК:

Секретар на СИК/Подвижна СИК:

Членове на СИК/Подвижна СИК:

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ

 за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол 

на СИК/Подвижна СИК 

(по чл. 433 от Изборния кодекс)

Днес,  .........................  г.,  в  ..............  часа  секционната  избирателна  комисия  в  избирателна 

секция  №  ........................,  населено  място……………………,  кметство  .........................................., 

община   ................................,  административен  район  ……………………..,  район  №  ...... 

-..............................., предаде на  общинската избирателна комисия сгрешен/и формуляр/и на протокол 

на  СИК за  установяване  на  резултатите  от  гласуването  за  общински  съветници,  кмет  (частични 

избори)  и  получи  от  общинската  избирателна  комисия  нов  формуляр  на  протокол  на  СИК  за 

установяване на резултатите от гласуването.

1.
Сгрешен/и формуляр/и на протокол на 

СИК/подвижна СИК 

Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и

1

2

2. Нов формуляр на протокол на СИК

Фабричен № на новия формуляр:
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1. ……………………….

2. ……………………….

3. ………………………

4. …………………......

5. ……………………..

Определен от ОИК неин член: 

Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за ОИК в следните  

случаи:

1. Когато секционната избирателна комисия сгреши при попълването само на  

единия  от  формулярите  на  протокола,  същият  се  предава  на  общинската  

избирателна комисия при предаване на  протокола  с  резултатите  от гласуването.  

Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с фабричния номер, описан в  

протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаването и приемането на изборните книжа  

от СИК. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол.  Попълва се  

само ред 1 от таблицата, като се посочва номерът на сгрешения формуляр.

2. Когато  и  двата  формуляра  на  протокола  са  сгрешени,  унищожените  

протоколи  се  връщат  в  общинската  избирателна  комисия.  При  предаване  на  

протоколите  се  сверяват  фабричните  им  номера  с  номерата  на  протоколите,  

вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по  чл. 215,  

ал.     4 от ИК, фабричните им номера се вписват на ред 1 от таблицата и се съставя   

настоящият  протокол.  В  този  случай  СИК/ПСИК  получава  нов  протокол,  

фабричният  номер  на  който  се  вписва  на  ред  2  от  таблицата.  Протоколът  за 

предаване и приемане се подписва от  всички членове на СИК.

В „Забележка“  се  описва констатацията,  когато се  установи разлика  във  

фабричния/ите  номер/а  на  протокола/ите,  вписан/и  в  протокола  за  предаването и  

приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.”

Колеги,  тук  аз  съм  предложила  обща  формулировка  – 

„гласуване за общински съветници,  кмет (частични избори),  за  да 

ползваме  книгата  при  всички  видове  избори.  Ако  имате  друго 

предложение, понеже не знам предишните изборни книжа как сте ги 

правели, кажете.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  разсъждавахме,  че  само  за 

частични избори приемаме книжа.  В Изборния кодекс,  чл.  6,  има 

изрична  разпоредба,  която  казва,  че  книжата,  които  са  приети  за 

общите  избори  за  общински  съветници  и  кметове,  важат  и  за 

частични  избори.  Сега  сме  изправени  пред  следващата  дилема. 

Можем  ли,  без  да  имаме  насрочени  общи  избори,  да  направим 

всички  книжа  за  изборите  за  общински  съветници  и  кметове. 

Задължени сме в 4-месечен срок, но за някои от нас денонощието е 

също 24 часа, както за всички останали. Или да приемем само за тези 

частични  избори  сега.  Ако  приемем,  че  приемаме общите  книжа, 

тогава  ще  напишем  навсякъде,  независимо  от  това,  което 

установихме като приемем сега решението, за общински съветници 

и  кметове,  като  там  където  трябва  да  се  пишат  дати  ще оставим 

многоточие за попълване. Както и там където трябва книжата да се 

подават  за  избори  или  за  общински  съветници,  или  за  кмет  на 

община, или за кмет на кметство, защото има такива, които са или, 

там също ще пишем многоточие, за да се пише за кой вид избор се 

подава  съответната  книга.  Особено  при  частичните  избори  и  на 

теория е невъзможно, а и на практика да се случи частичен избор за 

кмет на община до 23 октомври. На практика може да не се случи.

Затова ви предлагам да възприемем предложението на Мария. 

Същото беше предложението и на Иванка Грозева, но ние минахме в 

един начин на мислене, че работим само за частични избори, и да 

приемем първия й вариант, като текстовете в скобите ще отпаднат – 

„За  избори  за  общински  съветници  и  кметове”.  Това  искахме  да 

поставим  с  нея  на  обсъждане,  а  и  колежката  Грозева  е  на  това 

мнение.  И  ако  преценим  сега,  направо  така  да  си  приемем.  Има 

книги,  които  са  обработвани  предишния  ден,  ще  ги  прегледаме 

всички и утре да ги приемем окончателно.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Съгласни  ли  сте  с 

госпожа  Сидерова?  Съгласни  сме.  В  проекта  само  ще  махнем 

скобите.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: След това имаме сгрешен формуляр 

на  протокол,  фабричен  номер,  нов  формуляр,  протоколът  се 

подписва от всички членове на секционната избирателна комисия, 

затова  съм  написала  „Председател,  секретар,  членове”.  Тъй  като 

ползвах формуляра от изборите за Европейски парламент, там сме 

оставили  само  председател.  Аз  поне  го  тълкувам,  че  и  в  двата 

варианта  този  протокол  се  подписва  от  всички  членове.  Но  вие 

преценете.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мисля че е невъзможна тази хипотеза 

сгрешен протокол да си представим как от една отдалечена секция 

ще го придружава цялата комисия.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Другият вариант е да го оставим както 

си беше в книгата за Европейския парламент – само председател на 

СИК, подвижна СИК и отдолу определен от ОИК неин член. Това е 

втория вариант.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Към кое предложение се 

присъединяваме, за да караме поетапно, а не накрая да обобщаваме?

РУМЯНА СИДЕРОВА: В практически план бих предложила, 

че  е  достатъчен  председателят,  доколкото  и  при  приемането  на 

изборните  книжа  и  материали  протоколът  се  подписва  само  от 

председателя.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре,  да се обединим 

около това, че председателят е този, който подписва.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз разбира се имам по-малко опит, обаче, 

първо, аз напълно поддържам колегите Сидерова и Бойкинова, ако 

се съгласяват така да го направим от чисто практична гледна точка. 

Но  все  пак,  тъй  като  те  са  от  различни  политически  сили  – 

председателят и секретарят, то нека поне да са двамата, мисля, че 

няма  много  да  усложни  процеса.  Защото  законът  казва,  че 

секционната  комисия  връща,  но  ясно,  че  няма  предвид  цялата 

секционна  комисия  да  се  изсипе.  Председателят  и  секретарят  са 

достатъчни да го предадат, да не е само едно лице, какъвто принцип 

следваме  и ние за каквото и да е.
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Тоест, предлагам да останат председателят и секретарят.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имах предвид чл. 433, ал. 2 – „В 

случаите по ал.  1  секционната избирателна комисия получава нов 

протокол” във варианта,  когато и  двата  са  сгрешени,  само в  тази 

хипотеза. Последното изречение казва: „Протоколът за предаването 

и  приемането  се  подписва  от  всички  членове”.  Това  съм  имала 

предвид. 

Другият вариант, който ви предлагам, е отдолу в забележката, 

която  се  попълва,  съм  написала:  „Протоколът  за  предаване  и 

приемане се подписва от всички членове на СИК”. Това е вече във 

варианта т. 2, когато и двата формуляра на протокола са сгрешени. 

Отдолу можем да го болдваме, че само в този случай на хипотеза 2, 

когато и двата формуляра са сгрешени.

Значи остава на председател, а в т. 2 в забележката остава ли 

изречението, че когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, 

се получава нов, а протоколът за предаване и приемане се подписва 

от всички членове? Или да махна това изречение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Така е по закон.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в началото на протокола, където са 

точките,  пишем „район”,  мисля,  че  тук вече  говорим за  „изборен 

район”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Изборен  район  без 

номер.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Район № трябва да отпадне.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не трябва да отпада. Районът за избор 

на  кмет има един номер,  районът за  избор на  кметство има друг 

номер. Има изричен текст, че общинската избирателна комисия дава 

номер на района.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Член 404 гласи: „За произвеждане на 

избори  за  общински  съветници  територията  на  общината 

представлява  един  многомандатен  изборен  район.  Ал.  2.  За 

произвеждане  на  избори  за  кмет  на  община,  район или  кметство 
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територията на общината, района или кметството представлява един 

многомандатен изборен район”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Значи „административен 

район…., област….”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Когато  правим  протоколите  и 

въвеждаме данните винаги даваме номера на районите. Един номер 

даваме на общинските съветници, друг номер даваме на кметовете, 

независимо  че  тези  два  района  съвпадат  по  територия,  а  когато 

имаме отделни кметства, даваме номер на район и на кметство.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Остава ли район № или 

не остава? Ами да остане.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да уточним: остава „изборен район”, 

председател на СИК, „членове” се махат и „определен от ОИК неин 

член” със забележката.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Който е съгласен с тази 

книга, моля да гласува.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов), против – 2 (Емануил 

Христов и Севинч Солакова).

Извън  залата  са:  Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов, 

Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Тази изборна книга се приема.

Колеги, налага се тази книга да се прегласува,  като „район 

№” отпадне и се прибави „област”. Вие не чухте обяснението, което 

се даде от една стара книга.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На територията на общината има най-

различни райони.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  аз  предлагам 

следното: много от нас не са правили общински избори, поради тази 

причина така на парче да предлагаме чертички и нечертички ми се 
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струва много смело. Именно защото като четем закона излиза едно, 

на  практика  излиза  друго.  С  цел  да  не  се  объркват  избирателите 

моля тези, които са правили общински избори да се уточнят кое е 

най-рационално.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще се връща сгрешения протокол от 

общинската избирателна комисия. Колегата Солакова е права, няма 

нужда  от  район,  защото  протоколът  е  между  общинската  и 

секционната избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Значи  тази  книга  се 

гласува  със  следната  поправка:  махаме  „район  №”  и  добавяме 

„област”.

Който е съгласен, моля да прегласуваме тази книга.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева, 

Георги Баханов, Таня Цанева и Ивайло Ивков.

Прегласувахме и приехме отново тази изборна книга.

Следващата книга, моля, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Следващата книга е Приложение № 

88, това е Протокол за предаване и  приемане на изборни книжа и 

материали  на  СИК,  подвижна  СИК,  за  съхранение  в  общинската 

администрация. Основанието е чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс.

„Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ

за предаване и приемане на изборни книжа и материали на

СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация

(по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс)
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Днес,  ...................................г.,  в  ..............  часа  секционната  избирателна 

комисия/подвижната  СИК в  избирателна  секция  № ..........................,  населено 

място  .................................................,  кметство  .............................., 

община  ................................, административен район ............................., район №

… - ....................................., предаде за съхранение в общинската администрация 

на  община  .............................:  следните  изборни  книжа  и  материали  от 

проведените избори за общински съветници, кмет (частични избори за кмет)

1. Запечатана  торба  с  поставени  в  нея  бюлетините  и 

останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени 

по реда на чл. 215, aл. 1 от ИК

..................................................................................................

(брой с думи)

...................................

(с цифри)

2. Плик  с  екземпляра  от  протокола  на  СИК/ПСИК, 

предназначен  за  съхранение  в  общинската 

администрация,  протокола  по  чл. 215,  ал.  4  от  ИК  и 

протокола  за  предаване  на  сгрешен/и  формуляр/и  от 

протокола на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв). Пликът 

се запечатва при съставянето на този протокол.

..................................................................................................

(брой с думи)

...................................

(с цифри)

Забележка: 

…………………………………………………………………………………………

Председател/заместник-председател на СИК/Подвижна СИК: 

Секретар на СИК/Подвижна СИК:

Член на СИК:

Комисия  в  състав,  определена  със  заповед  № …………..  на 

кмета на общината, за приемане на изборните книжа и материали за 

съхранение:

Членове:

1. ………………………….. 4. …………………………..

2. ………………………….. 5. …………………………..
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3. ………………………….. 6. …………………………..

Бюлетините,  екземплярите  от  протоколите,  предназначени  за  общинската  

администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали  

протоколите в ОИК, на комисия в състав, определен по реда за определяне на СИК. Комисията 

се назначава със заповед на кмета на общината. Протоколът се съставя и подписва в два  

еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия и за общината.

Видът и размерът на торбите се определя с решение на ЦИК. Изборните книжа и  

материали за избори за общински съветници, кмет(частични избори за кмет) се съхраняват  

от общинската администрации по реда на чл. 445, ал. 8, изр. 1 от ИК.”

И тук ще махна в скобите „частични избори” и ще останат 

„общински  съветници  и  кметове.  Махам  и  „район  №”,  остава 

„област”. Отдолу в забележките мисля, че трябва да се махне текста 

„на комисия в състав, определен по реда за определяне на СИК”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  С  тези  поправки 

съгласни ли сте да утвърдим тази изборна книга? Моля, гласувайте.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън  залата  са:  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Таня 

Цанева, Ивайло Ивков и Емануил Христов.

Приета е и тази изборна книга.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващата книга е Приложение 89 - 

Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от 

ОИК на Централната избирателна комисия.

„ПРОТОКОЛ

 за предаване и приемане на изборни книжа и материали от OИК

на Централната избирателна комисия

(по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес,  ......................................г.,  в  ..............  часа  общинската  избирателна 

комисия  № …..  –    ................................  предаде  на  Централната  избирателна 
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комисия: 

1. Протокол на общинската избирателна комисия за избори за 

общински съветници, кмет (частични избори за кмет) 

(неразпластен) 1 брой

2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни 

комисии, предназначени за ЦИК

..............................................................................................

(брой с думи)

.....................................

(с цифри)

3. Копия на разписките , съдържащи числовите данни от 

протоколите на СИК (по чл. 445, ал. 6 от ИК)

.............................................................................................

(брой с думи)

.....................................

(с цифри)

4. Записващи технически устройства от машинното гласуване 

(ако е произведено такова)

..............................................................................................

(брой с думи)

.....................................

(с цифри)

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на 

общинската избирателна комисия за изборите 

..........................................................................................

(брой с думи)

......................................

(с цифри)

6. Технически носители с числови данни от обработката на 

протоколите на СИК (два броя)

................................................................................................

(брой с думи)

......................................

(с цифри)

Представители на ОИК: ....................................................................................

Представители на ЦИК: ..........................................................................

ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 457, ал. 1 от ИК не по-късно от 48  

часа от получаване на последния протокол на СИК в района.

Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК.

Махаме израза „частични избори за кмет”.
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ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други забележки в тази 

изборна книга няма. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин  Сюлейманов), 

против - няма.

Извън  залата  са:  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Таня 

Цанева, Ивайло Ивков и Емануил Христов.

Приложение 89 се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Приложение 90 – Удостоверение за 

избран  общински  съветник.  Колеги,  преценете  дали  трябва  да 

направим  две  удостоверения  или  сте  съгласни  както  съм  го 

направила – удостоверението да е едно и за общински съветник, и за 

кмет.

„УДОСТОВЕРЕНИЕ

за избран общински съветник/кмет

№ .................................../ .........................................г.

(по чл. 87, т. 26 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от 

........................................... г. на Общинската избирателна комисия

г-н/г-жа .........................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН/ЛН .............................,  е  обявен/а  за  избран/а  за  общински съветник/кмет 

от ................................................................................................................................

(партия/коалиция/като независим кандидат)

в изборите за общински съветник/кмет от.............................................................,

(кметство, община, район)

произведени на ……………………………..

Председател:

Секретар:
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Ще  бъде  ли  общо 

удостоверението за съветник и за кмет?

Моля, който е съгласен, да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  

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

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

Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Емануил Христов, Таня Цанева и Владимир 

Пенев.

Приема се и тази изборна книга.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Приложение 94 – Списък на лицата, 

получили копие от протокола. 

„СПИСЪК

на лицата, получили копие от подписания протокол на ОИК

за съответния вид избор (общински съветник/кмет)

(по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК) 

№ Име, презиме, 

фамилия

ЕГН В качеството на: Подпис

1 2 3 4 5

Председател:

Секретар:

***********************************************************

1. Списъкът се съставя от ОИК.

2. Списъкът се съставя по следния начин:

- Графа 1 – пореден номер;

- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на ОИК  

по чл. 449, ал.1,т.2 от ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано  

от председателя, заместник-председателя и секретаря;
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- Графа 3 – ЕГН;

- Графа 4  –  качеството  на  лицето,  получило  копие  от  протокола  –  застъпник,  

наблюдател,  член  на  ОИК,  кандидат,  представител  на  партия,  коалиция  или  инициативен  

комитет;

- Графа 5 – подпис.

3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на ОИК.”

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Тук,  колеги,  само  съм  добавила 

„Списък  на  лицата,  получили  копие  от  подписания  протокол  за 

съответния  вид  избор”.  Текстът  в  скобите  „общински 

съветник/кмет” да остане ли?

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Помислете. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Другия  вариант  е  вместо  текста  в 

скобите да оставим точки  и всеки да си попълва.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, така е добре.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Севинч Солакова, Емануил Христов и Таня 

Цанева.

Приема се.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: И остана Приложение 

№ 95.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: То е същото, само че това са лицата, 

получили протокола от  секционната  избирателна  комисия.  Тук по 

същия начин след „за съответния вид избор” ще сложим многоточие.

„СПИСЪК

на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК

за съответния вид избор (общински съветник/кмет)

(по чл. 442, изр. 3 от ИК) 
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№ Име, презиме, 

фамилия

ЕГН В качеството на: Подпис

1 2 3 4 5

Председател:

Секретар:

***********************************************************

1. Списъкът се съставя от СИК.

2. Списъкът се съставя по следния начин:

- Графа 1 – пореден номер;

- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на СИК  

по чл. 273, ал. 1 от ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от  

председателя, заместник-председателя и секретаря;

- Графа 3 – ЕГН;

- Графа 4  –  качеството  на  лицето,  получило  копие  от  протокола  –  застъпник,  

наблюдател,  член  на  СИК,  кандидат,  представител  на  партия,  коалиция  или  инициативен  

комитет;

- Графа 5 – подпис.

3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на OИК.

4. Председател,  заместник-председател  или  секретар  на  СИК,  който  откаже да 

предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба  

от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 от ИК).

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре. Други забележки 

по тази книга? Няма.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

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

Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън залата са: Севинч Солакова, Емануил Христов и Таня 

Цанева.
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Приема се.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  ли  бяха 

всички изборни книжа? Утре ще бъде окончателния вариант.

Сега се връщаме на точка Разни.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Само за сведение две писма. Едното е от 

„БТВ медия груп”, което е пристигнало при нас на 30 април, с което 

ни  уведомяват,  че  по  искане  на  господин  Румен  Петков  му 

предоставят право на отговор в предаването „Лице в лице”, което ще 

бъде на 9 май. Направих справка, при нас не е изпращано копие от 

писмото на господин Петков до БТВ, но те ни изпращат отговора за 

сведение.

Второто  писмо  е  пристигнало  в  Централната  избирателна 

комисия на 5 май. То е с копие до нас, писмо от Слави Бинев до 

господин  Павел  Станчев  с  искане  на  право  на  отговор.  Също  за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание е качен 

проект  на  отговор  до  Кристина  Милева.  По електронната  поща  е 

получено запитване от Кристина Милева,  с  вх.  № ЕП-22-558 от 1 

май.  Посочено  е,  че  е  студентка  в  Техническия  университет  във 

Варна,  а  по  местоадрес  се  води  в  Стара  Загора.  Пита  ни  каква  е 

процедурата да гласува във Варна, където се обучава. В проекта на 

отговор  и  обяснявам  какви  са  правилата  за  гласуване  на  студент 

редовно  обучение,  с  какви  документи  се  легитимира  и  какво  се 

случва по време на гласуването.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  
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Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Александър  Андреев,  Емануил  Христов, 

Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  Таня  Цанева  и  Мария 

Бойкинова.

Предложението се приема.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ще  се  върна  малко  по-

назад в днешното заседание. Във връзка с разяснителната кампания и 

плана за медиите и за радиоизлъчването на клиповете все пак ми се 

струва,  че  няма  как  цялата  Централната  избирателна  комисия  да 

преговаря  с  конкретните  медии,  в  смисъл  да  се  уточнят  финално 

параметрите на договорите, защото специално за телевизиите сега се 

сещам, че ще се увеличи броя на излъчванията заради намаляване 

дължината  на  клиповете.  И  ви  предлагам  да  се  изберат  трима 

членове на ЦИК или повече, ако прецените, но поне трима, които да 

преговарят със съответните медии и проектите на договорите, след 

като се уточнят всички детайли, тогава да се внесат в залата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ако  не  възразявате,  да  е  госпожа 

Мусорлиева и тримата говорители.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моята молба е, когато се 

водят преговори, повече от трима члена на ЦИК да не участват. Нека 

ние да гласуваме пет човека, но при всеки тип преговори да не са 

повече  от  трима  колеги,  защото  иначе,  имам  опит  във  водене  на 

преговори и зная, че те не могат да се случат.

Заповядайте, колега.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Оттеглям се от преговорите, ако ми 

разрешите. Абсолютно имам доверие на колегата Ивков като юрист с 

облигационно  право,  на  колегата  Камелия  Нейкова,  на  колегата 

Андреев, също на господин Томов. Няма защо да сме сто човека в 

преговорите.  Централната избирателна комисия се представлява от 

всички по еднакъв начин, всички имаме интерес от тези неща, които 
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ще бъдат изразени. И не бих приела липса на доверие към който и да 

било член в каквито и да било преговори от името и за сметка на 

ЦИК спрямо други субекти.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега, 

разбирам,  Вие  всъщност  имате  достатъчно  много  ангажименти, 

обаче аз бих искала да Ви помоля да се включите поне като резервен 

член при преговорите, защото Вие вече водихте такива, защото Вие 

имате контакти с медии, установена комуникация. Така че да бъдете 

поне като резервен член, тогава когато е необходимо.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава оставам, защото наистина те 

ме познават и съм водила всички преговори с тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Ние  ще  имаме  предвид 

Вашата  натовареност,  но  в  един  момент,  когато  сте  много 

необходима, моля да бъдете на разположение.

Колеги,  постъпиха  пет  предложения.  Аз  доколкото  знам, 

колегата Андреев е съгласен, колегата Нейкова очевидно е съгласна, 

колегата Мусорлиева. Колега Ивков?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  обаче  конкретните 

преговори да не се водят от повече от двама души, а другите да бъдат 

резерва.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре.  Колеги,  да 

гласуваме тези пет човека, като имаме основен екип от трима човека, 

а другите ще бъдат резервни. Колегите ще се разберат кога ще ходят 

по трима.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

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

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

Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Маргарита Златарева, Таня Цанева и Мария Бойкинова.

Предложението се приема.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако ми позволите, колеги, искам да 

направя едно предложение. Всеки четвъртък имаме редовен брифинг 

за  журналисти.  Колегата  Томов  го  нямаше,  когато  с  Андреев 

обсъждахме  този  вариант  и  затова,  ако  има  различно  от  нашето 

мнение, бих искала да го чуя. Следващата седмица на 15-и да не бъде 

този  редовен  брифинг,  а  в  пресцентъра  на  БТА  да  направим 

разяснителен семинар за журналисти, доколкото очакваме медиите 

да  са  наш  партньор  в  разясняване  на  Изборния  кодекс,  особено 

начина на гласуване и по-важните моменти. Ако не възразявате, да 

започнем подготовката на такова мероприятие. Може и в нашата зала 

да бъде. Става дума за следващия четвъртък, което е 15 май.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения, други предложения? Не виждам.

Който  е  съгласен  на  15  май  вместо  брифинг  да  има  така 

наречения разяснителен семинар, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

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

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

Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Маргарита Златарева, Таня Цанева и Мария Бойкинова.

Предложението се приема.

Сега думата има колегата Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. Аз 

имам  само  за  сведение  да  ви  докладвам.  Започнаха  да  пристигат 

оригиналите, които очаквахме относно част втора на списъка. С вх. 

№  ЕП-273  с  днешна  дата  е  пристигнало  от  община  Царево 

уведомление, че лицето Глория Смит, гражданин на Нидерландия е 

включена в избирателния списък. Ние сме я включили, намерихме 

съответното  й  ЕГН  и  тя  е  приобщена  към  списъка  в  част  втора. 

Пристигна  потвърждение  от  Тополовград.  Лицето  Джон  Деп  е 
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включен в  списъка.  Пристигна  уведомление от  Аврен,  с  което ни 

изпращат и декларацията на Греъм Милтън, включен е.

Само  за  сведение  ви  докладвам,  от  25  РИК  сме  получили 

писмо,  че  на  територията  на  районната  избирателна  комисия  в 

общините  няма  вписани  граждани  в  част  втора  на  избирателния 

списък.

Пристигнало  е  и  официално  писмо  от  Благоевград.  Остана 

едно единствено, което,  ако си спомняте,  ви докладвах на 30-и от 

Столичен  район  „Слатина”,  в  което  ни  съобщава  заместник-кмета 

Наталия Стоянова, че лицето Лидия Иванова Величкова-Гьопел не е 

подала декларация и поради това не е била включена в избирателния 

списък,  част  втора,  въпреки  че  през  2009  г.  е  гласувала.  Днес  се 

свързах с госпожа Стоянова и се разбрахме да ни изпрати данните и 

гражданин  на  коя  държава  е  госпожа  Гьопел,  за  да  може  да  я 

изпратим съответно за проверка по каналния ред.

С  вх.  №  ЕП-06-277  от  днешна  дата  е  пристигнало  по 

електронен път писмо от община Първомай, с което ни уведомяват, 

че  нямат  приети  заявления  за  гласуване  с  подвижна  избирателна 

урна, поради което няма да разкриват такава секция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Грозева.

Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Под № 312 и 313 отговори на 

въпроси.  В 312 пише Аленкова,  а  всъщност  е  за  Горанова,  а  там, 

където пише за Горанова, е за Аленкова. Но входящите номера не са 

сбъркани,  така  че  това  после  ще  се  поправи.  Госпожа  Горанова 

задава следния въпрос: „Здравейте, имам постоянен и настоящ адрес 

в един и същи град в България,  искам да гласувам в друг,  без да 

променям  нито  постоянния  си,  нито  настоящия  си  адрес,  какво 

трябва  да  направя?  В  районното  кметство  по  настоящ  адрес  ми 

обясниха,  че  ако  имам  настоящ адрес  в  града,  в  който  живея,  не 

могат да ми издадат удостоверение за гласуване в друг град, а само 

това за гласуване по настоящ адрес.”
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Аз тук и давам стандартния отговор с всички хипотези, тъй 

като го имах, като долу обаче с черни букви ви обръщам внимание, 

защото това е конкретен отговор на конкретния й въпрос, а иначе по-

нагоре казваме случаите, в които може да се гласува на друго място, 

различно от постоянния й адрес. Тя обаче тъй като казва във въпроса 

си,  че в един и същи град са и постоянния, и настоящия й адрес, 

затова  ви  моля  да  обърнете  внимание  само  на  черните  букви. 

Другото сте го гласували,  от тази гледна точка.  „В заключение,  в 

случай, че постоянния и настоящия адрес са в едно и също населено 

място  и  не  сте  в  качеството  на  някои  от  лицата,  изброени 

изчерпателно  в  точки  една  и  три  по-горе,  това  са  учениците, 

студентите редовно обучение, също така и тези, на които се издава 

удостоверение  за  гласуване  на  друго  място,  можете  да  гласувате 

само в населеното място,  където са и постоянния и настоящия Ви 

адрес, и то само в избирателната секция по постоянния Ви адрес.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вижте  колко  е  хубаво, 

когато вече имаме стандартни образци на отговор.

И преди да представите втория си доклад, аз само да попитам 

след това  да  кажете  докъде  сте  стигнали с рубриката  „Въпроси и 

отговори”.

Колеги,  имате  ли  някакъв  коментар,  предложения?  Не 

виждам.

Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Камелия Нейкова,  Цветозар  

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин 

Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Маргарита Златарева, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Запитването  е  съвсем  стандартно.  Има 

постоянен адрес в Златоград, но работи в София и иска да гласува 

тук.  „Какво  заявление  трябва  да  подам,  до  кого  и  къде?”  Пак 

стандартния отговор, само че долу с черни букви обяснявам, защото 

очевидно тя не е студент, нито ученик най-вероятно, нито пък е в 

някои от качествата по т. 1, че във Вашия случай очевидно трябва да 

подадете заявление за гласуване по настоящ адрес по реда, описан в 

т. 2 по-горе. А в т. 2 е изчерпателно обяснено какво следва когато 

подаде заявление по настоящ адрес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  само  ще  Ви 

помоля  в  т.  3  „ученици  и  студенти”,  отдолу  „представените 

документи да бъдат с тирета, за да не стане объркване.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  предложения за 

допълнения няма. Който е съгласен с така предложения ни проект на 

писмо, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Предложението се приема. Благодаря.

Колега Ивков, понеже основно колегата Баханов се занимава 

с  подготовката,  разбира  се,  заедно  с  Ваша  помощ,  Вие  имате  ли 

готовност да кажете докъде е  стигнала подготовката  на рубриката 

„Въпроси и отговори”?

ИВАЙЛО ИВКОВ: До никъде не е стигнала, защото на 4-и ни 

го възложихте, днес сме цял ден на заседание, утре ще я започнем и 

за два дни ще ги съберем. Съжалявам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

срока, който си поставихте. Това е един изключително добър, кратък 
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срок, така че предполагам, че Централната избирателна комисия се 

чувства доволна.

Колеги, продължаваме с други доклади.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, по електронната поща сме 

получили запитване от Йордан Армянов с наш вх. № ЕП-23-138 от 

28  април  2014  г.  Той  живее  в  Гърция,  град  Кавала  и  пита  за 

подробности относно мястото и гласа  къде да  гласува в  изборния 

ден. Подготвил съм проект на писмо. Съвсем съзнателно изчаках да 

бъдат ясни нещата, за да мога да отговоря на господин Армянов. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждаме отговора,  само 

последното изречение да бъде по-телеграфно.

Който е съгласен с така предложения проект на писмо, което 

да бъде изпратено по електронната поща, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков 

и Таня Цанева.

Предложението се приема. Благодаря.

Сега колегата Цачев има думата. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Получили сме  запитване  по  електронната 

поща от госпожа Момчева: „Моля за отговор как ще се предава на 

СИК избирателен списък, съставен в лечебни и други заведения, по 

чл.  28  от Изборния кодекс.  Предвижда ли се  изборните книжа да 

бъдат допълнени със съответния протокол или ще се процедира по 

друг начин?” Подготвил съм отговор в следния смисъл: „Съгласно 

чл.  28  от  Изборния  кодекс,  избирателните  списъци  в  лечебни 

заведения, домове за стари хора и други специализирани институции 

за  предоставяне  на  социални  услуги  се  съставят  и  подписват  от 
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ръководителя  на  заведението,  дома  или  друга  специализирана 

институция.  Списъците  се  предават  на  председателите  на 

секционните избирателни комисии от ръководителите на тези места. 

За предаване на избирателните списъци се съставя протокол като се 

ползва образец Приложение 77 от изборните книжа.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

предложения? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на отговор, моля 

да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Матева, Румен Цачев), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейманов и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Колега Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги  за  сведение  ви  докладвам 

писмо  с  вх.  №  ЕП-03-77  от  7  май  2014  г.  Това  е  писмото  до 

областните управители, с което се възлага на областните управители 

да осигурят изработването на печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 

от Изборния кодекс. Това е за сведение.

Докладвам ви за сведение с вх. № ЕП-03-70 от 30.04.2014 г. 

Това  е  писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет  до 

заместник-директора  на  ГД  „Национална  полиция”  към 

Министерството  на  вътрешните  работи,  в  което  в  чисто 

организационен  план  се  посочват  имена  за  контакти  от 

администрацията. Това е отдела на госпожа Веска Янева.

Докладвам  ви  за  сведение  към  ЕП-03-70  от  30.04.2014  г. 

отново  от  администрацията  на  Министерския  съвет  до  областния 

управител на област Русе във връзка  с  изработването на  кутии за 
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поставяне  на  отрязъците  от  бюлетините,  както  и  информация във 

връзка  с  разпределението  на  изборните  книжа  и  материали и  във 

връзка с осигуряването на контрол и предаването и получаването на 

книжата.

Искам  да  обърна  внимание,  че  се  посочва  да  се  изисква 

упълномощаване на лицата, които получават книжата. По отношение 

на  представителите  на  областните  администрации,  които  ще 

получават изборни книжа и материали е необходимо да има изрично 

пълномощно за получаване на съответните книжа и материали. Това 

е също за сведение.

За сведение ви докладвам получени в отговор на наше писмо, 

което  изпратихме  до  всички  районни  избирателни  комисии  да 

мотивират своите решения за технически сътрудници и експерти към 

РИК-овете в случаите, когато са повече от двама. 

Получили сме от РИК Русе. Там има 4 сътрудници, но същите 

ще бъдат включени за подпомагане на РИК в изборния ден и при 

получаване на протоколите на секционните избирателни комисии.

В РИК Враца имат 2 технически сътрудници и един експерт, 

компютърен  специалист.  Това  е  потвърдено  и  от  областния 

управител на Враца с уточнението, че са предвидени средства в план-

сметката по бюджета на областната администрация.

И  от  РИК  Бургас  имаме  2  технически  сътрудници  и  един 

експерт. Представили са и мотиви.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  трябва  да  е  публикуван 

проектът на писмо до РИК в 27 Старозагорски район. Получили сме 

по  електронната  поща  с  вх.  №  ЕП-15-122  от  7  май  2014  г.,  но 

писмото от електронната поща, видно от разпечатката, е получено на 

24 април 2014 г.  Писмото е от председателя на РИК Стара Загора 

Снежана Станкова. Поставя се въпрос по повод постъпило искане от 

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към ОУ на МВР 

Стара Загора, с което се иска да им бъдат предоставени трите имена, 

адресите,  ЕГН-та  и  телефонните  номера  на  председателите, 

заместник-председателите  и  секретарите  на  секционните 
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избирателни комисии, които назначаваме към момента на изпращане 

на  писмото.  Същото  искане  е  постъпило и  от  ОД на  МВР устно. 

Информацията, която искат, съдържа лични данни на ръководствата 

на секционните избирателни комисии в район Старозагорски, което 

създава предпоставки за разпространението им и за неправомерното 

им  ползване.  Поради  тези  обстоятелства  РИК  Стара  Загора  се 

въздържа  да  представи  исканата  информация  на  съответните 

инстанции.  „Тъй като считаме,  че същият проблем ще възникне и 

при  други  районни  избирателни  комисии,  молим  за  вашето 

становище и решаване на горния проблем”. 

Днес ми се обадиха от районната избирателна комисия и ме 

попитаха защо няма отговор, по повод на което запитване направих 

справка в деловодството и се установи, че има получено писмо по 

електронната поща, което писмо обаче не е заведено в деловодната 

система  не  знам  по  какви  причини.  Госпожо  председател,  Вие 

сигурно знаете или ще узнаете. 

Този въпрос беше поставен  и от  друга  районна избирателна 

комисия, в момента нямам спомен, и аз се възползвах от срещата, 

която  имахме  с  Национална  дирекция  „Полиция”  по  повод  на 

тяхното писмо за командированите служители на МВР да охраняват 

турската граница. Мария Мусорлиева беше там, може би и госпожа 

Златарева, и председателката може би си спомнят. Поставих въпрос 

по повод телефонното обаждане, сещате се, миналата година имаше 

такива  искания  от  областни  дирекции  на  МВР  с  искане  да  се 

предоставят  личните  данни  на  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии.  Днес  в  телефонния  разговор  получих 

допълнителна информация от РИК Стара Загора. Обяснили са им от 

двете  организации,  че  ще  провеждат  обучение,  инструктаж  на 

ръководствата на секционните избирателни комисии. Позволих си да 

направя  този  коментар,  че  при  обученията,  както  при  нашите 

работни  срещи  с  представителите  на  районните  избирателни 

комисии,  организирани  в  областните  администрации,  присъстват 

представители  на  областните  администрации,  присъстват 
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представители на териториалните звена на „ГРАО”, на ЕСГРАО-ните 

на общините, секретарите на общините, присъстват представители на 

МВР, на областните дирекции, както и на противопожарната охрана. 

Така по същия начин, когато те организират срещи, да ги поканят да 

присъстват обучението да се проведе едновременно.

Намирам за необходимо да кажа и ако има друго становище ще 

се радвам да го чуя, че представителите на областните дирекции на 

МВР  е  недопустимо  отделно  да  провеждат  инструктаж  на 

ръководствата на секционните избирателни комисии.

Изготвила съм проект на писмо-отговор, от който отговор няма 

да проличи това, което в момента може би личи в изказването ми. 

Уточнявам,  че  при  провеждане  на  обученията  да  ги  поканят,  да 

присъстват  да  проведат  среща  с  представителите  на  тези 

организации, които имат отношение, имат участие и свои функции в 

процеса  по  организация  и  провеждане  на  избори.  Разбира  се, 

районната избирателна комисия може да определи лица за контакт с 

тези  органи  за  по-голяма  оперативност,  но  при  всички  случаи  да 

предостави имената и телефоните на членовете на РИК, отговорници 

по общини.

И това уточнихме по време на срещата, че връзката в случаите, 

когато се налага такава необходимост в нощта преди изборите при 

някакви инциденти, трябва да се свързват задължително с районната 

избирателна  комисия,  която  има  грижата  да  предприеме 

необходимите действия, включително да уведоми председателите на 

съответните секционни избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Солакова. Вземам повод от думите Ви, които реферирахте към мен. 

Първо да кажа, че аз подкрепям  така подготвения проект на писмо. 

Второ,  да кажа,  че имейла,  за  който става дума, е  изпратен на 24 

април 2014 г. и единствено благодарение на настоятелното обаждане 

от страна на РИК Стара Загора стана известно, че той е постъпил на 

тази дата, като е заведен с днешна дата. Мерките, които предприех в 

тази връзка, бяха да се обърна към администрацията на Централната 
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избирателна комисия, в т. ч. и към лицата, назначени на граждански 

договори,  да  отправя  остра  забележка  и  да  помоля  това  да  не  се 

повтаря.

Колеги, имате думата за мнения, становища, предложения. Не 

виждам. Който е съгласен с така предложения ни проект за отговор, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева, Росица Матева, Румен Цачев), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Метин  Сюлейманов,  Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Таня 

Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Един кратък доклад. С вх. № ЕП-00-63 от 

3 май сме получили предложение от  „Информационно обслужване” 

относно зачестилите непоискани търговски съобщения, тангитиращи 

електронни  пощи  в  домейна  сik.bg,  предлага  да  се  инициира 

вписване  на  домейна  и  електронния  регистър  на  електронните 

адреси, нежелаещи да получават този тип съобщения, поддържани от 

Комисията за защита на потребителите. Посочват къде трябва да се 

направи  това  записване  на  страницата  на  Комисията  на 

потребителите  на  съответния  адрес.  И  се  посочва  още,  че  след 

вписване в този регистър можем да търсим съдействие от Комисията 

за  защита  на  потребителите  за  преустановяване  на  този  тип 

съобщения, спам по същество.

Аз предлагам да възложим на „Информационно обслужване” 

да предприеме необходимите действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, важно 

е да се преборим със спам особено по време на самите избори. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.

Извън  залата  са:  Румяна  Сидерова,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Таня Цанева.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  днес  пристигна 

писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет  с  копие  до 

министъра на регионалното развитие, с вх. № ЕП-03-78 от днешна 

дата  са  ни  изпратени  по  3  броя  пробопечатни  образци  на 

протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  в  страната  и 

извън страната,  чернови на протоколи на СИК в страната и извън 

страната, чернова на протокол на РИК, списък с имената и номерата 

на  кандидатите  по  кандидатски  листи  и  на  партии  и  коалиции, 

отличителни знаци на членовете на СИК. Тъй като това са едни от 

най-важните документи, част от тях, утре може би не само работна 

група 1.2, но и работната група по изборните книжа и материали и 

методическите указания да се съберем и да обсъдим, тъй като пък в 

печатницата  се  нуждаят  спешно  от  съгласуване,  за  да  могат  да 

продължат  процеса  по  изпълнение  на  договора  за  изработване  на 

тези изборни книжа и материали.

Възползвам се, че имам думата, в 11 часа утре бих помолила 

да имаме работна среща всички, които имаме отношение, желание и 

са в тези работни групи, да заповядат на работното заседание.

Възползвам се и да кажа, че във вътрешната мрежа е качен 

проектът  на  оперативен  план,  съобразен  вече  в  частта  с 

Методическите указания за районните избирателни комисии. Нищо 

ново в оперативния план, трябва само да се види кои са групите и 

кои ще бъдат включени в съставите им. Единствената промяна е по 

получаване  на  информацията  от  областните  администрации, 
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общинските  администрации  и  районните  избирателни  комисии  на 

обобщените справки, по отделни стаи на съответните телефони да 

изпратим по електронната поща на всички колеги, за да може да се 

запознаете и да имате предварително становище по този проект.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Може ли да ви помоля да е в 13,00 

часа, защото от 10,30 часа среща има нашата работна група, а от 12 ч. 

е на Ерхан Чаушев и няма да успеем?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре, тогава да бъде в 13,00 часа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това докладите 

за днес приключиха, изчерпихме дневния си ред.

Закривам  днешното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.

Свиквам за редовно заседание утре, четвъртък, в 14,30 часа.

(Закрито в 20,50 ч.)

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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