
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 77 

На  5  август  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за структурирания вид на подписките 

при произвеждането на референдуми. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на решение за структурирания вид на подписките 

при произвеждането на местни избори. 

Докладва: Румяна Сидерова 

3. Писмо до областния управител на област София – град. 

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  кандидатите  за 

кметове при частични избори. 

Докладва: Румяна Сидерова

5. Възнаграждения на ОИК-Видин. 

Докладва: Иванка Грозева

6. Писмо до областния управител на област София-град. 

Докладва: Иванка Грозева

7. Възнаграждения на ОИК – Трявна. 

Докладва: Александър Андреев

8. Покана като наблюдатели за изборите във Молдова. 

Докладва: Александър Андреев

9. Писмо до НСО. 



Докладва: Севинч Солакова

10. Разни: 

      Писмо от Комисията за защита на личните данни. 

Докладва: Росица Матева

      Писмо от Комисията за защита на личните данни. 

Докладва: Камелия Нейкова

      Писмо от ПП „България без цензура“. 

Докладва: Камелия Нейкова

      Обсъждане писмо относно възнаграждение. 

Докладва: Таня Цанева

11.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка към Решение № 640 от 4.08.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

12. Проект на решение за определяне на датата на насрочване 

на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Румен Цачев. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата  присъстват  11 члена на  Централната  избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 5 август 2014 г. 

Колеги, предлагам ви ревизиран проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения ви дневен ред? 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  ви  да  включите  в  дневния  ред 

поправка на техническа грешка към Решение № 640, което вчера ви 

докладвах – относно промяна в състава на ОИК – Раковски. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има указ за насрочване на частичен избор 

в с. Гагово на 12 октомври 2014 г. – доклад  за сведение. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Предлагам да включим в дневния 

ред и одобряването на последните плащания по медийните пакети и 

да  приключим  този  цикъл  за  последните  избори  и  да  започнем 

новия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, включвам ги. 

Колеги,  запазвам  си  правото  да  включим  и  нови  точки  в 

зависимост от издаването на указ от президента за  насрочване на 

изборите за народни представители. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да уточня, че в т. 2 по принцип 

са  две  решения,  които  са  свързани  със  структурирания  вид  при 

частични  избори.  Има  малка  разлика  в  структурирания  вид  на 

списъците и затова са предложени две решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така  предложения  и  допълнен  проект  на  дневен  ред,  моля  да 

гласува. Ще помоля колегата Грозева да брои. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ганчева  и  Матева  са  в  СДВР,  а 

Андреев подготвя проект. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, използвам случая 

да кажа, че  отсъстващите колеги отсъстват по обективни причини. 

Една  част  от  тях  ползват  своя  годишен  отпуск,  а  друга  част  са 

служебно заети. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект  на  решение  за  структурирания  вид  на 

подписките при произвеждането на референдуми. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Във вътрешната мрежа има проект на 

решение относно определяне формата и структурирания електронен 

вид  на  подписките  в  подкрепа  произвеждането  на  референдуми, 

граждански  инициативи  и  общи  събрания  по  Закона  за  пряко 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление. 

Искам да започна да обяснявам защо се налага да приемем 

това решение, тъй като при подписките за референдумите – не само 

за  референдумите,  но  за  гражданската  инициатива  и  общите 

събрания по  Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление в момента знаете, че има огромен 

интерес.  Да  не  кажа  поне  един път  в  месеца,  но често  се  вземат 

решения за  произвеждане  на  референдуми от  различни общински 

съвети,  а междувременно настъпиха промени в Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление с приемането на новия Изборен кодекс,  също и в 

новия Изборен кодекс. 

Ние имахме прието Решение № 614, но там структурираният 

вид  беше определен в  малко по-друг формат –  различен  от  този, 

който е необходим, за да може ГД „ГРАО“ да извърши проверката 

на  тези  подписки,  които  са  с  по-голямо  съдържание  отколкото 

списъците  в  подкрепа  на  регистрация  на  партии  и  коалиции  за 

участие в избори. И тъй като се налагат доста промени в различни 

текстове на Решение № 614, както и добавянето на три нови точки 
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на  мястото  на  т.  7,  аз  ви  предлагам,  както  вече  веднъж 

процедирахме,  да  отменим  Решение  №  614  и  да  приемем  това 

решение за формата и структурирания вид на подписките по Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление. 

Първо, от една страна, заради това, че тук сме се постарали 

по-прецизно да опишем правните основания, на които се изготвят 

тези  подписки  и  тяхното  съдържание.  И  второ,  заради  самия 

структуриран вид с добавянето на три точки на мястото на  т. 7, като 

описанието  на  адреса  по  същество  се  разбива  в  три  точки  в 

структурирания вид, който е на електронен носител. 

Предложила съм мотиви, които аз по същество преразказах, а 

и вие ги виждате на екрана. 

В  основанията  съм  посочила  както  текстовете,  които 

предвиждат изготвянето на подписка, така и текстовете от Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление,  които  предвиждат  какво  съдържа  тази  подписка. 

На първо място съм посочила § 2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт  и  местното  самоуправление,  тъй  като  той  препраща  към 

Изборния  кодекс,  и  оттук  е  правото  на  Централната  избирателна 

комисия  тя  да  определи  формата  и  структурирания  вид  на 

подписките. 

Посочила съм и съответните норми в Закона за пряко участие 

на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление: 

чл. 13,  ал.  1,  който  се  отнася  до  подписката  при  национален 

референдум, във връзка с чл. 12, ал. 4, който определя какво съдържа 

тази подписка, а именно: три имена, ЕГН, подпис и постоянен адрес. 

Също  и  чл.  29  –  това  е  подписката  при  местен  референдум  във 

връзка  с  чл.  28,  ал.  4  –  по  същия начин е  структуриран текстът. 

Член 51,  ал.  1  във връзка  с  чл.  49,  ал.  3  –  всички текстове са  от 

Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното  самоуправление  –  мисля,  че  това   беше  подписката  за 

5



гражданска инициатива. И последният текст  в основанията, това е 

подписката за общо събрание по чл. 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от 

Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното самоуправление, както и във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 35 от 

Изборния кодекс. 

Първата точка от диспозитива на решението е  отмяната на 

наше Решение № 614 от 26 юни 2014 г., което,  както обясних, е в 

по-съкратен вид. 

Следва т. ІІ, където няма да има т. 1, а направо т. ІІ и започва 

самото  съдържание  на  решението.  Определя  се  видът  на  тези 

подписки и какво представлява формата на подписката. След което 

се описва какво точно се вписва на всеки ред. Виждате 9-те точки, 

които са: 

1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 9999.)

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 9999.)

3. ЕГН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)

4. Собствено име.

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)

5. Бащино име.

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)

6. Фамилно име.

(Максимален  брой  символи  42,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)

7. Наименование на населеното място на постоянния адрес, 

или на настоящия адрес при местна гражданска инициатива и общо 

събрание, тъй като тогава може лицата, които инициират, да имат и 

настоящ адрес на територията на съответната община или населено 

място. 
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(Максимален  брой  символи  30,  кирилица,  позволени 

символи:  букви  от  „а“  до  „я“,  интервал,  апостроф,  тире,  точка, 

римски цифри.)

8. Наименование  на  локализационната  единица  -  улица, 

площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.

(Максимален  брой  символи  30,  кирилица,  позволени 

символи:  букви  от  „а“  до  „я“,  интервал,  апостроф,  тире,  точка, 

римски цифри.)

9. Номер  на  локализационната  единица  -  вход,  етаж, 

апартамент, разделени с интервал.

(Номерът на локализационната единица може да се състои от 

комбинация,  съдържаща  до  четири  символа,  като  първите  три 

задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. 

Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две 

цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се 

обозначава  с  число  до  три  цифри.  Номерът,  входът,  етажът  и 

апартаментът са разделени с по един интервал.)

Колони  8  и  9  се  попълват,  когато  адресът  съдържа  тези 

елементи.

Виждате,  че под всяка точка има обяснение как се вписва. 

Примерно,  номерата  на  улиците  с  арабски  цифри  и  т.н.  Виждате 

текстовете подробно описани. Те са почти същите като в предишни 

наши решения. 

Сегашна т.  ІІ,  всъщност е  т.  ІІІ:   Списъкът  в структуриран 

електронен вид се представя на електронен носител. (Реплики.)

Ако прецените, ще напишем „технически“. Колегата Христов 

е  най-добре  да  ни  каже.  Как  да   напишем  –  електронен  или 

технически? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Технически. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре.  Пишем,  че  списъкът  се 

представя на технически носител. 

И  сегашната  т.  ІІІ,  става  т.  ІV,  която  обяснява,  че  за 

въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се 
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използва  предоставената  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна комисия - електронна форма в EXCEL формат. 

Разликата  е  в  основанията  и  вместо  т.  7,  където  бяхме 

предвидили с много повече знаци целия адрес, имаме три точки – т. 

т. 7, 8 и 9. 

Това вече веднъж е прилагано в тези избори със списъците в 

подкрепа на партиите, но няма друг начин. Разделите трябва да ги 

има,  защото  информацията  в  структурирания  вид  не  върви  ред 

първи,  ред  втори,  ред  трети,  а  е  последователно.  Един  ред  по 

смисъла на структурирания вид е пълната информация на 9-те точки. 

Той може да е нормално ред и половина или една трета и започва 

следващият. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, откривам дискусията. Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще започна отзад-напред. 

Първо,  т.  ІІІ  трябва  да  отпадне,  защото  няма  такава  на  нашата 

интернет  страница  и  не  можем  да  сложим.  Ние  имахме  такава 

форма,  но  тя  касаеше  само  подписките  на  привърженици  дадена 

партия да бъде регистрирана, а тук става въпрос за подписки, които 

са  за  референдума,  които  съдържат  съвсем  други  неща,  в  т.ч.  и 

адреса, докато в подписката за партиите имаше само трите имена, 

ЕГН-то, номера на страницата и номера на реда. Така че  т. ІІІ на 

практика я нямаме, за да можем да им я предоставим.  Трябва да 

отпадне.  Тя  ще  си  остане  за  другите  две  форми,  които  касаят 

партиите, тъй като нямаме такъв структуриран електронен вид. 

Другото нещо, на което искам да обърна внимание е т. 1 и 

т. 2. 

В т. 1. - Пореден номер на реда в списъка и пише: Число от 1 

до  9999.  Доколкото  знам,  националните   референдуми  изискват 

половин милион подписи, така че тук трябва да бъде 999999, тъй 

като става въпрос за всякакви референдуми, не само за местни. 

 Аналогично е и с т. 2. - Номер на страницата,  на която се 

намира редът. При положение, че половин милион ще бъде първото, 
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тук трябва да бъде поне до 100 000, т.е.  на една страница да има 

поне 10, така че тук числото би трябвало да бъде от 1 до 99999. 

Това видях на първо време. 

Освен  това  ми  направи  впечатление,  че  има  много 

машинописни  грешки.  Ще  трябва  много  добре  да  се  провери 

текстът, за да не излезе в този вид. Много са грешките и ще трябва 

текстът  внимателно  да  се  прегледа.  Неприятно  е  даже  за  четене. 

Трябва да се прегледа, преди да се отпечата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Господин  Христов,  а  не  може  ли 

както миналия път в съдействие с ГД „ГРАО“ да качим на нашата 

страница този начин на попълване, защото все пак в цялата страна 

най-лесно е  тази информация да е на нашата страница, отколкото на 

страниците на всяка отделна общинска избирателна комисия да го 

има структурираният вид на подписките, за да могат хората по-лесно 

да попълват. Както постъпихме предишния път. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  съм  напълно  съгласен,  но  по 

принцип  за  Централната  избирателна  комисия  е  второстепенна 

дейността,  свързана  с  референдумите.  Принципно  нямам  нищо 

против, но ми се струва, че не би трябвало да се набъркваме в неща, 

които не са ни основна дейност. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че с този параграф, който 

за  всички  неуредени  случаи  препраща  към  Изборния  кодекс,  ние 

щем-не щем трябва да вършим тая дейност – да контролираме, а и да 

създадем  условията.  Лично  аз  не  виждам  как  със  силите  на 

общинските избирателни комисии може да се направи това. Хайде 

големите – да, но как малките общински избирателни комисии ще 

направят  това.  И  защо  трябва  да  се  направи  в  264  варианта? 

(Реплики.)

Именно  поради  тази  причина.  И  без  това  националния 

референдум ние го произвеждаме. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: (Без микрофон.)
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  ще  отворим  раздел 

„Референдуми“.  Няма  друг  изход.  Поне  аз  така  предлагам.  Както 

решим, но ми се струва, че така е по-добре. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други коментари? 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз  приемам изцяло  предложенията 

по т. 1 и т. 2, защото действително, тъй като решението е общо, то 

касае и подписките за национален референдум, а там трябва да има 

поне 6-цифрено писмо подписи. Най-малко 200 000 трябва да бъдат, 

за да може да има подписка, така че задължително трябва да сложим 

999999. Тоест, добавяме по две деветки в т. 1 и т. 2. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В т. 2 само една стига.  

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Без  да  отпада  последната  точка. 

Формата ще приемем след един-два дена. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  други  коментари?  –  Не  виждам.  Закривам 

дискусията. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, ведно с направените допълнения и прецизирания в залата, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Колеги,  това е Решение № 642. Не давам индекс,  тъй като 

Централната  избирателна комисия не е  взела  решение за  подобен 

тип индекси. Може би в един момент по отношение на референдуми 

ще трябва да вземем решение. 

Заповядайте със следващия доклад, колега Сидерова. 

2. Проект  на  решение  за  структурирания  вид  на 

подписките при произвеждането на местни избори. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  е  качен  във  вътрешната 

мрежа. Необходимостта от приемането на това решение се налага с 

оглед  на  това,  че  при частични  избори,  а  ние   имаме вече  доста 

насрочени частични избори за 12 октомври 2014 г., партиите които 

ще се регистрират за първи път за участие в тези частични избори и 

досега не са участвали в общите избори през 2011 г., ще трябва да 

представят списък в подкрепа на регистрацията на партията, поради 

което се налага приемането на това решение. 

Това решение е почти идентично с решението за регистрация 

на структурирания вид на списъците на партиите и коалициите при 

регистрация  на  избори  за  Европарламент  или  Народно  събрание, 

тъй като знаете, че текстовете за регистрация на партиите в ЦИК са 

общи за всичките видове избори. Поради тази причина тук точките 

са  шест,  тъй  като  списъкът  в  подкрепа  на  партията  трябва  да 

съдържа:  ЕГН/ЛН,  собствено,  бащино  и  фамилно  име  и  подпис. 

Разбира  се  структурираният  вид  трябва  да  има  пореден  номер  и 

номер на страницата. 

Всички точки са  еднакви с  приетите  досега  решения.  Това 

всъщност е било Решение № 15. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Желаещ  да  се  включи  в 

разискванията? – Не виждам. Колеги, закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 643-МИ.

Заповядайте със следващия доклад, колега. 

11



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващият  проект  е  относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъците 

на  избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  независими 

кандидати в изборите за общински съветници и кметове – при тези 

частични избори и какво трябва да съдържа структурираният вид на 

подписката. 

По  съдържанието  си  решението  е  почти  идентично  с 

приетото Решение № 642, тъй като и тук – при подписките, които са 

в подкрепа на регистрацията на независими кандидати, освен ЕГН 

или личен номер – описала съм, че става дума за личен номер на 

гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи 

статут  на  постоянно  или  продължително  пребиваващи  у  нас,  тъй 

като такъв е текстът на чл. 416. 

Тук  също  има  изискване  да  бъде  вписан  адресът  – 

постоянният  адрес  или  адрес  на  пребиваване  за  гражданите  на 

Европейския  съюз,  които  имат  статут  на  постоянно  или 

продължително пребиваващи у нас. Макар и те да не могат да бъдат 

кандидати  в  изборите  за  кметове,  тази  категория  граждани  са 

избиратели,  поради  което  те  могат  да  подкрепят  издигането  на 

кандидатурата на независим кандидат. 

Същите девет точки, които са: 

1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 9999.)

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 9999.)

3. ЕГН/ЛН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани/валиден 

ЛН за граждани на друга държава -  членка на Европейския съюз, 

имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас.)

4. Собствено име.

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)
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5. Бащино име. (За гражданите на друга държава - членка на 

Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително 

пребиваващи у нас, ако има такова.)

(Максимален  брой  символи  21,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

6. Фамилно име.

(Максимален  брой  символи  42,  кирилица,  позволени 

символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

7. Наименование на населеното място, на постоянния адрес, 

или  на  адреса  на  пребиваване  за  гражданите  на  друга  държава 

членка  на  Европейския  съюз,  имащи  статут  на  постоянно  или 

продължително пребиваващи у нас.

(Максимален  брой  символи  30,  кирилица,  позволени 

символи:  букви  от  „а“  до  „я“,  интервал,  апостроф,  тире,  точка, 

римски цифри.)

8. Наименование  на  локализационната  единица  -  улица, 

площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.

(Максимален  брой  символи  30,  кирилица,  позволени 

символи:  букви  от  „а"  до  „я",  интервал,  апостроф,  тире,  точка, 

римски цифри.)

9. Номер  на  локализационната  единица  -  вход,  етаж, 

апартамент, разделени с интервал.

(Номерът на локализационната единица може да се състои от 

комбинация,  съдържаща  до  четири  символа,  като  първите  три 

задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. 

Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две 

цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се 

обозначава  с  число  до  три  цифри.  Номерът,  входът,  етажът  и 

апартаментът са разделени с по един интервал.)

Колони  8.  и  9.  се  попълват,  когато  адресът  съдържа  тези 

елементи.

Това  е.  Всички  останали  обяснителни  текстове  остават 

същите.  
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега Сидерова. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да се 

включат в разискванията. Закривам разискванията. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 644-МИ. 

Продължете, колега Сидерова. 

4. Проект на решение за регистрация на кандидатите за 

кметове при частични избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е проектът, който 

подготви  колегата  Владимир  Пенев  относно  регистрацията  на 

кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства за участие 

в частични избори за кметове. Той ни го предостави още на 22 юли 

2014 г. в заседанието и е качен във вътрешната мрежа. 

Проектът  е  подготвен  по  начина,  по  който  структурираме 

такъв  тип  проекти  на  решения.  Най-напред  е  основанието  за 

регистрация  на кандидатите  и изготвяне  на  това  решение:  чл.  57, 

ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 397, чл. 412-419 от Изборния кодекс, 

чл. 158, 159, 160 от Изборния кодекс и § 1, т. 3 от допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс. Така е описал колегата основанията 

за написване на това решение. 

Точка І на решението обхваща пасивното избирателно право 

на  българските  граждани  и  гражданите  на  държави  -  членки  на 

Европейския съюз. 

В текста, разбира се, освен това кой може да се кандидатира, 

са възпроизведени и всички обяснителни норми на Изборния кодекс, 
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които обясняват какво означава „Живял най-малко през последните 

6 месеца в съответното населено място". Посочени са и датите, към 

които  се  отчита  уседналостта  и  наличието  на  съответното  право, 

като  тези  дати  са  съобразени  с  датата  на  произвеждане  на 

частичните  местни  избори  на  12  октомври  2014  г.  Виждате,  че 

регистрацията трябва да бъде не по-късно от 11 април 2014 г. 

Във т. II са процедурите по издигане на кандидати за кметове. 

Ние всъщност на 12 октомври имаме частични избори за избор на 

кметове  на  кметства,  но  процедурите  са  еднакви.  И  тяхната 

регистрация  пред  общинската  избирателна  комисия.  Както  и 

забраните  партии  от  една  обща  коалиция  да  издигат  поотделно 

кандидати. Всъщност законовите изисквания. 

В т. III. Е обяснението що е това кандидатска листа. 

Точка IV. обхваща норма, която касае лицата, които не могат 

да бъдат регистрирани от партиите и техните коалиции, т.е. това е 

забраната на закона. 

Точка  V.  е  относно  статута  на  кандидатите  и 

неприкосновеност. Тук в четири пункта колегата е описал статута на 

кандидатите, така както е в Изборния кодекс. 

Точка VI. Действителност на регистрацията на кандидатите. 

Това  са  изискванията  на  Изборния  кодекс.  Погледнете  т.  17,  но 

всъщност тя не е 17,  защото тук ще има преномерация и вътре в 

текста  има,  че   нарушението  на  изискванията  по т.  6  –  9,  където 

номерацията върви плавно една след друга, и т. 21 – тя обаче няма да 

е т.  21, а може би ще бъде т. 18, но  това ще прецизирам, когато 

прегледам  отново  номерирането  в  текста.  Наложило  се  е 

допълнително  вписването  на  този  текст,  така  е  въпросителните  в 

сегашната т. 17 ще отпаднат, също и в т. 21.  

Точка VII. Регистрация на листи по предложение от партии, 

коалиции и местни коалиции. Описани са необходимите документи, 

които се подават пред общинската избирателна комисия. Ще трябва 

да се добави само номерът на приложенията,  защото ние приехме 
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приложенията след като колегата беше изготвил и качил в мрежата 

проекта за решение. 

В т.  VІІI. е подписката за независим кандидат; регистриране 

на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет. 

Колеги, в т. 29 на проекта има останали срокове, които аз не 

съм забелязала. Дайте да ги определим сега, за да можем да приемем 

решението. 

В сегашна т. 29, която ще си промени номерацията, в текста 

ще се добави, че документите по т. VІІІ се представят не по-късно от 

16 септември 2014 г., което е 25 дни преди изборния ден. 

В т. 31 също ще добавим номера на приложението. 

Промяна  ще търпи и  срокът,  който  е  посочен в  сегашната 

т. 32. Срокът също не е верен, тъй като това е срокът за проверката, 

която  извършва  Териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО“.  Срокът  е 

23 дни, което е 18 септември 2014 г. за независимите кандидати. 

В  сегашната  т.  33  общинската  избирателна  комисия 

установява резултата от подписката. Това пак е 23 дни и пак ще е 18 

септември 2014 г. Когато „ГРАО“ върне подписката, в същия срок 

ОИК установява. 

В сегашната т. 35 проверката на обстоятелствата по чл. 397 се 

извършва  от  Министерството  на  вътрешните  работи  и 

Министерството  на  правосъдието  по  искане  на  Централната 

избирателна  комисия,  но  би  трябвало  да  бъде  по  искане  на 

общинската избирателна комисия. Колегата е  написал по искане на 

Централната избирателна комисия, но би трябвало да бъде по искане 

на  общинската  избирателна  комисия,  тъй  като  кандидатите  се 

регистрират в общинската избирателна комисия. (Реплики.)

Проверката  на  обстоятелствата  по  чл.  397  се  извършва  от 

Министерство  на  вътрешните  работи  и  Министерство  на 

правосъдието  по  искане  на  Общинската  избирателна  комисия  за 

кандидати – български граждани. Няма да има проверка за граждани 

на друга държава – членка на Европейския съюз, така че няма да има 

нужда от такава проверка. Следователно, нищо не добавяме. 
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Точка  ІX.  Срок  за  регистрация.  Регистри  и  удостоверения. 

Срокът е 25 дни, така че датата е 16 септември 2014 г.: Кандидатите 

за  кметове,  предложени от  партии,  коалиции,  местни коалиции и 

инициативни  комитети,  се  регистрират  от  ОИК  в  срок  до  16 

септември  2014  г.  включително  (не  по-късно  от  25  дни  преди 

изборния ден), а не 32 дни, както грешно е посочено. 

В  сегашна  т.  37  ще  посочим  номерата  на  приложението, 

което тук е дадено с многоточие. 

Точка  X.  е  отказът  за  регистрация  и  заличаване  на 

регистрация.  В т. 41 срокът трябва да бъде 23 дни според мене и 

това е 18 септември 2014 г. Това е проверката, която търсим.  При 

отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на  недействителност  на 

регистрацията  на  кандидат  партията,  коалицията  или  местната 

коалиция може не по-късно от 22 септември 2014 г.  включително 

(22 дни  преди  изборния  ден)  да  предложи  за  регистриране  друг 

кандидат. Това казва чл. 417, ал. 4  от Изборния кодекс. 

Точка 42 е ситуацията на чл. 90, ал. 2 – това е при смърт: 

Когато  кандидат,  предложен  от  партия  или  коалиция/местна 

коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в 

изборите,  партията,  коалицията  или  местната  коалиция  може  да 

предложи нов кандидат в срок не по-късно от 4 октомври 2014 г. 

включително (седем дни преди изборния ден). 

Точка  43:  Когато  кандидат,  предложен  от  партия  или 

коалиция/местна  коалиция  се  откаже  да  участва  в  изборите, 

партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов 

кандидат в срок не по-късно от 22 септември 2014 г. включително 

(19 дни преди изборния ден). 

И  последната  точка:  Когато  ОИК  установи,  че  независим 

кандидат  не  е  подкрепен  от  изискуемия  брой  избиратели, 

регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща 

на инициативния комитет.  Заличаването може да се обжалва пред 

ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада  и 

прецизното поставяне на конкретните дати. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  за 

участие в разискванията. Закривам разискванията. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 645-МИ. 

Колега Сидерова, вие имате още един доклад по точка трета 

от дневния ред: 

3. Писмо до областния управител на област София – град. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Писмото го има като текст, но не е 

напечатано  и  ако  искате,  можем да  го  отложим.  То е  свързано  с 

приложението на Закона за политическите партии – коя партия има 

право на субсидия или по-скоро попадат ли под действието на чл. 

31,  ал.  2  коалициите  от  партии,  както  и   партиите,  които  са 

участвали в евроизборите. Затова нека да го напиша. Не е толкова 

бързо и предлагам да остане за по-нататък. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Сидерова. 

Отлагам  тази  точка  за  точка  в  дневния  ред  до  края  на 

седмицата. Приключихме с първите точки. 

Продължаваме с точка пета от дневния ред: 

5. Възнаграждения на ОИК – Видин. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател,  с  днешна дата, 

входирано  под  №  МИ-15-131  е  пристигнала  кореспонденция  от 
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Общинската избирателна комисия – Видин, с която ни уведомяват, 

че са провели заседание на 24 юли 2014 г.,  на което заседание са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  13 

члена. Заседанието е било по повод искане от председателстващия 

на  Постоянната  комисия  по  предотвратяване  и  установяване  на 

конфликт на интереси.  Така го разгадах.  Към Общинския съвет  – 

Видин, с което са поискали Общинската избирателна комисия да им 

издаде заверен препис от решението, с което е бил обявен за избран 

кметът на  Община Видин Герго Тошев Гергов. 

Те  са  провели  съответното  заседание.  Към  преписката  са 

приложени  протоколът  от  проведеното  заседание,  както  и 

решението, с отбелязани час и дата на публикуване – на обявяване и 

съответно на свалянето. 

Предлагам ви да им заплатим това заседание:  на 13 члена, 

секретар,  заместник-председател  и  председател  –  от  общинския 

бюджет. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, мнения, въпроси, коментари? – Няма. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колега, продължете и с другите доклади, които имате. 

11. Проект на решение относно  поправка на техническа 

грешка към Решение № 640 от 4.08.2014 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Проектът  е  качен  във  вътрешната 

мрежа за днешното заседание и е относно поправка на техническа 
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грешка  в  решение  №  640-ПВР/МИ  от  04.08.2014  г.  за  промяна 

състава на ОИК – Раковски, област Пловдив. 

Както знаете, вчера ви докладвах две решения за промяна в 

ОИК  -  Раковски  и  в  ОИК  –  Родопи.  Предлагам  да  

допуснем поправка на техническа грeшка в наше решение № 640-

ПВР/МИ от 4 август 2014 г. за промяна в състава на ОИК - Раковски, 

област  Пловдив,  като  навсякъде  в  решението,  където  е  изписано 

„ОИК - Родопи", да се чете „ОИК – Раковски“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,   който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Това е Решение № 646-ПВР/МИ. 

6. Писмо до областния управител на област София-град. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  С днешната  поща ми е  разпределено 

писмо от областния управител на област София, входирано с наш 

№ НС-05-2  от  5.08.2014  г.,  с  което  областният  управител  иска 

указания от нас и иска да му отговорим какъв ще е общият брой на 

членовете на 23.,  24.  и 25 районни избирателни комисии, както и 

броят на членовете в РИК от парламентарно представените партии и 

коалиции, както и от партиите  и  коалициите, които имат избрани с 

техни кандидатски листи членове на Европейския парламент. Вчера 

аз  разговарях  с  една  от  юристките  в  областната  управа  по нейно 

обаждане. 

Сега има два варианта. Или да му изпратим един формален 

отговор,  че  тъй като указът на  президента  все  още не  е  издаден, 

Централната  избирателна  комисия  не  може  да  му  отговори  на 
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поставените  въпроси.  Едва  след  това  ще  приеме  решение  за 

назначаването  на  съставите на РИК. (Реплики.)

Можем  да  му  напишем  писмо  с  формален  отговор.  Ако 

очакваме, че утре ще излезе указът на президента, мисля че едно от 

първите решения, които ще приемем, това е това решение. Но както 

прецени комисията. Няма пречка или да отговорим, или да изчакаме 

приемането на решение след указа на президента на републиката. 

Разговарях с юристката Роси Тодорова от областната управа 

и  говорихме  по  нейно  обаждане.  Казах  й  точно  това,  което 

докладвам  и  на  вас.  Но  може  би  самият  областен  управител  е 

настоял да попитат писмено, така че няма пречка. Ясно ми е, че е във 

връзка  със  сроковете,  но  ние  не  можем  да  отговорим  сега. 

Съжалявам, на този етап ние не можем да му укажем нито какъв ще 

бъде  съставът  –  от  колко  членове,  нито  пък  какво  ще  бъде 

разпределението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  едно  от 

предложенията,  което  постъпи,  е  отлагане  разглеждането  на  тази 

точка и отговор до момента, в който има издаден указ от президента. 

 Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Благодаря, колега. С това вашите доклади приключиха. 

Продължаваме  с  докладите  на  колегата  Андреев. 

Заповядайте, колега Андреев.  

7. Възнаграждения на ОИК – Трявна. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  постъпило е с 

вх. № НИ-15-120 от 21.07.2014 г. искане от Общинската избирателна 

21



комисия – Трявна, област Габрово, за заплащане на едно дежурство, 

проведено  на  27.06.2014  г.  и  едно  заседание,  проведено  на 

05.07.2014 г. Съответно дежурството и заседанието са проведени във 

връзка  с  подадено  заявление  от  общински  съветник  от  Коалиция 

„Промяна“, да бъде освободен и съответно на негово място да бъде 

назначен следващият в листата. 

На  дежурството  са  присъствали  петима:  председател, 

заместник-председател, секретар и двама членове, а на заседанието, 

което  е  проведено  на  4.07.2014  г.,  са  присъствали  председател, 

секретар  и  10  членове.  Предлагам  да  им  бъде  изплатено 

възнаграждение от държавния бюджет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

8. Покана като наблюдатели за изборите във Молдова. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Получили  сме  по  имейл  на 

пощата на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-175 от 

30.07.2014 г., покана от страна на Централната избирателна комисия 

на Молдова за участие на наши представители като наблюдатели на 

парламентарните  избори,  които  ще се  проведат  в  Молдова  на  30 

ноември 2014 г. Към писмото е приложена и формата, която следва 

да  бъде  попълнена и  съответно  изпратена  в  срок до 21 октомври 

2014 г. Уведомяват ни, че разходите във връзка с изпращането на 

наши представители, са изцяло за сметка на изпращащата страна. 
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Ще  оставя  поканата  за  сведение  на  колегите,  ако  някой 

евентуално  има  желание  и  съответно  Централната  избирателна 

комисия  вземе  решение  да  бъдат  изпратени  наши  представители 

като  наблюдатели,  да  може  съответно  да  се  изпрати  писмо,  че 

приемаме поканата и съответно да бъде попълнена и формата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

 Колеги, и тези доклади приключихме. 

Продължаваме  със  следващата  точка.  Заповядайте,  колега 

Солакова. 

9. Писмо до НСО. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  изборите  за 

народни представители на 5 октомври 2014 г. и съгласно т. 1.2. от 

Споразумението  за  транспортно  осигуряване,   е  необходимо  да 

изпратим  писмо  до  Националната  служба  за  охрана  и  да  заявим 

искане за допълнителните автомобили, които да обезпечат работата 

на  Централната  избирателна  комисия.  Проектът  на  писмо  е  във 

вътрешната мрежа с днешна дата. 

Предлагам ви да одобрим с протоколно решение да изпратим 

писмото, като приложим препис-извлечение от протокола от днешна 

дата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги? – Не виждам желаещи да се включат в дискусията. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

(По-късно в заседанието.) 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам само да ви уведомя с оглед на 

това,  че  вече   сме  получили  препис  от  Указа  за  насрочване  на 

изборите на 5 октомври 2015 г.  Предлагам в писмото до НСО да 

добавим и номера на този Указ. Само информирам, че ще го допълня 

в писмото, което гласувахме. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отиваме  към 

писмата от Комисията за защита на личните данни. Заповядайте! 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-178  от  1  август  2014  г.,  получено  по 

електронната поща на мейла на  Централната избирателна комисия. 

И малко по-късно към същия входящ номер е получено второ писмо, 

с което се пояснява, че това е техническа грешка и всъщност не се 

касае за Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да го приемем само за сведение. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други доклади? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  имам  за  доклад  също  писмо  от 

Комисията за защита на личните данни, в което ни изискват копия от 

подписки  за  проверка,  така  че  когато  го  комплектуваме   и 

подготвим, че що представя на доклад на комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Във  вътрешната  мрежа  съм 

качила едно писмо – запитване от лицето Тодор Михайлов как да 

гласува  в  Америка,  в  гр.  Денвър.  Започнахме  да  отговаряме. 

Проектът  е  озаглавен:  САЩ  –  Денвър.  Писмото  е  от  поредицата 

бланкови може би, така че ви моля да го видите и да го одобрим. Ще 

отговоря по имейла. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да се запознаем и 

да изчакаме. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Искам  да  ви  кажа,  че  във 

вътрешната мрежа са качени Решения № 608 и № 609. Разбира се, 
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номерата не са точни, проекти са. Нека всеки от вас ги погледне. 

Става дума за гласуване извън страната. Това са двете принципни 

решения.  Който  има  забележки,  да  ми  ги  даде,  за  да  може 

следващите дни да ги включим за разглеждане. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Златарева. 

Колега Нейкова, вие имате още един доклад. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В днешното заседание в pdf формат е 

качено  писмо  № ЕП-22-795.  Това  е  писмо,  което  е  получено  от 

„България без цензура“ по повод наше писмо изх. № ЕП-10-160 от 

24  юли  2014  г.  Ще  ви  припомня,  че  с  този  изходящ  номер  ние 

изпратихме до няколко партии и коалиции, една от които е коалиция 

„България без цензура, ВМРО-БНД, Движение „Гергьовден“, с което 

им напомнихме, че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс имат 

задължението да премахнат в 7-дневен срок поставени агитационни 

материали във връзка с постъпили сигнали за наличието на такива 

по магистралите „Хемус“ и „Тракия“. 

В  отговор  на  нашето  писмо  от  коалиция  „България  без 

цензура“ ни уведомяват, че са имали сключен договор, който е  бил 

със срок до 25 май 2014 г., с „Медиагруп“ ЕООД и в договора не е 

залегнала  клауза,  че  политическата  сила  има  задължение  да 

премахне  агитационните  материали  и  считат,  че  не  са  тяхна 

собственост. Прилагат и копие от този договор. 

Аз  считам,  че  чл.  186,  ал.  3  задължава  участниците  в 

изборите, а именно политическите партии и коалиции да премахнат 

съответните  агитационни  материали  и  е  недопустимо  да  се 

позовават  на  договор  между  две  страни  и  по  този  начин  да  се 

заобикаля законът. 

Във връзка с това ви предлагам да уведомим или областните 

управители  на  територията  на  съответните  области,  където  има 

сигнали за такива материали, да предприемат действия в рамките на 
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тяхната компетентност, тъй като по-нататъшна кореспонденция със 

съответната политическа сила не е необходима. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Понеже  казахте,  че  е  изпратен 

договорът,  в  договора  има  ли  клауза  да  бъдат  премахнати 

материалите след изтичането на срока? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Значи те си носят вината. Те просто 

не са задължили фирмата, а са били длъжни. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  В  самия  договор  въобще  няма 

никакъв текст, който да се отнася до премахване на агитационните 

материали,  но  така  или  иначе  тази  дейност  е  ангажимент  на 

политическата сила. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В договора е трябвало да залегне, че 

агитационните материали трябва да се премахнат след 25 май. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Предлагам  да  го  препратим  по 

компетентност на съответните областни управители. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

позволете ми да направя няколко доклада. 

Уважаеми колеги,  и  хората  на  камера  видяха,  че  ми  беше 

връчен букет. Той е по случай рождения ми ден. И във връзка с моя 

рожден предполагам президентът на републиката издаде два указа, 

които ние току-що получихме. Позволете ми да ги докладвам. 
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12.  Проект  на  решение  за  определяне  на  датата  на 

насрочване  на  изборите  за  народни  представители  на  5 

октомври 2014 г.

Получили сме препис с вх. № НС-01-2 от  5 август 2014 г. от 

Указ  №  201,  с  който  президентът  на  основание  чл.  99,  ал.  5  от 

Конституцията на Република България постановява: 

Първо, разпуска 42-ото Народно събрание на 6 август 2014 г.

Второ, насрочва избори за Народно събрание на 5 октомври 

2014 г. 

Указът е издаден в София на 5 август 2014 г. 

Подпис: президент на републиката – Росен Плевнелиев. 

Колеги, постъпил е препис от Указ № 202 на Президента на 

Република  България:  на  основание  чл.  249  от  Изборния  кодекс 

постановява, определя наименованията, границите и номерацията на 

изборните  райони  за  произвеждане  на  избори  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. 

Указът ще бъде качен във вътрешната мрежа. 

Дами  и  господа,  колеги,  във  връзка  с  тези  два  указа 

предлагам  на  вашето  внимание  проект  на  решение,  качен  във 

вътрешната ни мрежа: 

Проект на решение относно датата на насрочване на изборите 

за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл.  4,  ал.  1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия  р е ш и:

 Приема  за  „дата  на  насрочване  на  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г." по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 

Изборния кодекс датата 5 август 2014 г. - датата на издаване на Указ 

№ 201 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България за 

насрочване на избори за народни представители.

Колеги, откривам разискванията по този проект на решение. 

Няма желаещи. Закривам разискванията. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 647-НС. 

Разни:

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,   във  връзка  с 

дискутирания  вчера  граждански  договор  на  госпожа  Виолета 

Георгиева, по отношение на оказване на определен тип подпомагане 

на  Централната  избирателна  комисия  във  финансовата  сфера, 

предлагам гражданският договор да бъде в размер на 1500 лв.  на 

месец. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  във  връзка  с  изтичане  на  срока  на  гражданския 

договор  на  Ваня  Стоянова  и  с  оглед  на  това,  че  тя  вече  по 

граждански договор е изпитана дали и доколко качествено и в срок 

подпомага  Централната  избирателна  комисия  и  е  обучена  за 

извършване на дейност като деловодител, ви предлагам, считано от 

утре – 6 август 2014 г., да сключим трудов договор с госпожа Ваня 

Стоянова с възнаграждение 1200 лв. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 Колеги,  във  връзка  с  възложените  с  длъжностна 

характеристика  функции  на  главен  юрисконсулт  специално  на 

господин  Желязков  по  подготовката  на  документация,  свързана  с 

обществени поръчки, се налага да упълномощим господин Николай 

Желязков  да  подава  информация  до  Агенцията  за  обществени 

поръчки. Предлагам във връзка с това да вземем решение той да се 

снабди с електронен подпис, за да може да упражнява тези функции. 

Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим това. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  представям  на  вашето  внимание  следната 

информация: 

От Програма „Хоризонт преди всички“ днес следобед ми се 

обадиха,  като  ме  поканиха  в  качеството  на  председател  на 

Централната  избирателна  комисия  утре  между  7,30  и  7,45  ч. 

сутринта да се включа в „Хоризонт преди всички“, като говоря по 

общите  теми  на  подготвеността  на  Централната  избирателна 

комисия за произвеждане на предстоящите избори. Тъй като при нас 

традицията  е  подобни  включвания  да  правят  говорителите,  които 

изразяват  институционалното  становище,  се  обръщам  към  вас  с 
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въпрос  дали  бихте  дали  своето  съгласие  в  качеството  си  на 

председател утре да се включа в тази програма. 

ОБАЖДАТ СЕ: Да, разбира се. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги. 

Общата реакция е да се включа. 

Колеги, продължаваме. Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви предложение, 

постъпило по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-132 от 5 

август 2014 г. – предложение от „Коалиция за България“ – Петрич, 

за промяна в общинската избирателна комисия – Петрич. Докладвам 

ви, че това е втори екземпляр на направено предложение със същото 

съдържание, по което ЦИК има Решение № 507-ПВР/МИ от 23 май 

2014 г. 

Предлагам сега полученото писмо да приемем за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  не  сме  изчерпили  точките  си  от  дневния  ред. 

Колегата Чаушев беше включен. Заповядайте! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получили сме с вх. № 

01-21 от 28.07.2014 г. уведомление и ни е изпратен препис от Указ 

№ 189 от 25 юли 2014 г. на Президента на Република България за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гагово, община 

Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. 

Докладвам го за сведение, уважаеми колеги. На 12 октомври 

има още един избор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за одобрение 

пристигнала фактура за м. юли 2014 г. от Националната служба за 

охрана.  Предлагам  с  протоколно  решение  да  я  одобрим  и  да 

възложим изплащането на председателя и главния счетоводител. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  вчерашното 

писмо - за съжаление днес поради други ангажименти не успяхме  в 

работна група 1.2. да го разгледаме, но вчера останах с впечатление, 

че  всички  сме  на  мнение  да  отговорим  писмено  формално  на 

писмото  на  заместник-министър-председателя  по  икономическото 

развитие госпожа Даниела Бобева във връзка с плана за провеждане 

на конкурс за младши експерти в държавната администрация през 

2015  г.  Искане  за  предоставяне  на  информация  в  табличен  вид, 

съобразно подаден образец на таблица. 

Предлагам  да  отговорим  на  това  писмо  като  уточним,  че 

съгласно  чл.  48,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  дейността  на 

администрацията  се  осъществява  от  лица,  работещи  по  трудово 

правоотношение  и  за  тези  служители  не  се  прилага  Законът  за 

администрацията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с измененията в Закона за 

обществените поръчки по електронната поща сме получили писмо с 

вх. № ЦИК-00-182 от 4.08.2014 г. от „Офиснит БГ“. Предлагат ни 

някаква система за управление на профил на купувача. Предлагам да 
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възложим  на  главния  секретар  да  извърши  проучване  и  при 

необходимост да направи предложение за приемане на протоколно 

решение и за одобряване на закупуването на тази форма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  други  доклади  има  ли?  –  Не  виждам.  С  това  ще 

закрия днешното заседание на Централната избирателна комисия, но 

ми позволете само две думи. 

Колеги, влизаме в изборен период. На мен ми се струва, че 

сега сме  много по-готови, защото в месеците до този момент ние 

успяхме да подготвим голяма част от нашите решения, имаме един 

строен  график,  така  че  аз  очаквам  още  по-професионално  и 

безпроблемно да се справим с предстоящите избори. 

Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия утре, 6 август 2014 г., от 14,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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