
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 78

На  6  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 приемане на хронограма за изборите 

за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Проект на решение относно определяне на мандатите по 

МИР.

Докладва: Емануил Христов

3. Проект на решение относно единната номерация на СИК.

Докладва: Емануил Христов

4.  Проект  на  решение  относно  определяне  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  с  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция.

Докладва:  Румяна Сидерова

5.  Проект на  решение относно провеждане на  консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИ К.

Докладва: Румяна Сидерова

6.  Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на  ОИК  – 

Рудозем, област Смолян.

Докладва: Мария Мусорлиева

7. Доклад по писмо до МВнР.

Докладва: Румяна Сидерова
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8. Доклад по писмо на областния управител на област София 

– град.

Докладва: Румяна Сидерова

9. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Бойчиновци.

Докладва: Метин Сюлейманов

10. Доклад  за  срещата  с  представителите  на  Временните 

обществени съвети на българите в чужбина.

Докладва: Маргарита Златарева

11. Писмо-отговор до областния управител на София-град.

Докладват: Иванка Грозева

12. Доклад  във  връзка  с  необходимостта  от  закупуване  на 

офис-техника за нуждите на Централната избирателна комисия.

Докладва: Емануил Христов

13. Отговор на писмо от Стефан Манов

Докладва: Емануил Христов

18. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАЩИ:  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова.

Заседанието  бе  открито  в  14,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  дами  и 

господа-членове  на  Централната  избирателна  комисия,  в  залата 

присъстват 14 души. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 6 август 2014 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1. Проект на решение за приемане на хронограма за изборите 

за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Проект на решение относно определяне на мандатите по 

МИР.

Докладва: Емануил Христов

3. Проект на решение относно единната номерация на СИК.

Докладва: Емануил Христов

4. Проект  на  решение  относно  определяне  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  с  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция.

Докладва:  Румяна Сидерова

5.  Проект на  решение относно провеждане на  консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК.

Докладва: Румяна Сидерова

6. Доклад по писмо до МВнР.

Докладва: Румяна Сидерова

7. Доклад по писмо на областния управител на област София-

град.

Докладва: Румяна Сидерова

8. Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Бойчиновци.

Докладва:  Метин Сюлейманов

9. Доклад  за  срещата  с  представителите  на  Временните 

обществени съвети на българите в чужбина.

Докладва: Маргарита Златарева

10. Разни. 
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Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения ви дневен ред? 

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите  едно  писмо-отговор  до  областния  управител,  което  ви 

докладвах  вчера.  След  приемане  на  решението  за  провеждане  на 

консултациите отговорът ще бъде, че поставените от него въпроси 

се  намират  в  решението,  което  ще  приемем  днес.  Можем  да  му 

изпратим дори и копие от това решение, ако прецени комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева, включвам тази точка като точка 10. 

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  да  включим  една  точка, 

която  вчера  я  започнахме,  но  я  отложихме,  тъй  като  се  наложи 

допълнение. Това е относно необходимостта от закупуване на офис-

техника за нуждите на Централната избирателна комисия.

Получени  са  допълнително  необходимите  справки  и 

документации  за  принтерите  и  за  скенерите.  Бих  могъл  да  ги 

докладвам в по-късен час. Това е едното.

Второто,  което  предлагам,  е  следното.  При  мен  има  едно 

заявление  по  Закона  за  достъп  до  обществената  информация  от 

нашия приятел Стефан Манов. Предлагам да го докладвам, тъй като 

е от доста отдавна – от м. юни. Доколкото виждам, има още едно. 

Може  би   господин  Чаушев  ще  го  докладва,  защото  на  него  е 

разпределено  за  доклад.  То  е  от  Даниела  Стоянова  Божинова  по 

подобни въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  мисля,  че  колегата 

Чаушев вече го докладва в предходно заседание. Записвам като т. 11 

и 12 тези точки, колега, Христов. 

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля Ви,  госпожо председател, да 

включим  промяна  в  състава  на  ОИК-Рудозем.  Да  освободим 
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заместник-председателя  на  област  Смолян,  Андрей  Пехливанов, 

който моли за това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тъй като това е проект на 

решение,  колега,  предлагам  той  да  бъде  нова  т.  6,  тоест,  след 

проектите на решения. Записах го, колега Мусорлиева.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Имам да  докладвам едно писмо, 

което  е  постъпило  от  Националната  избирателна  комисия  на 

Република  Корея,  във  връзка  с  желанието  им  да  посетят  и  се 

запознаят с нашата Централна избирателна комисия.

В тази връзка Вие да прецените,  госпожо председател, дали да 

е в отделна точка или да бъде в т. „Разни”. Както прецените.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  я  при  т. 

„Разни”, колега Андреев.

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Ще помоля колегата Пенев да брои гласовете.

Моля, колеги, гласувайте така предложения и допълнен проект 

на дневен ред.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

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

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова и Таня Цанева.);  против – няма. 

От  залата  отсъстват:  Росица  Матева, Цветомир  Томов,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Пенев.

Колеги,  използвам  случая  да  кажа,  че  колегите,  които 

отсъстват, отсъстват по обективни причини – или са в отпуск, или в 

болничен, или са служебно заети.
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Преминаваме към точка първа от дневния ред:

1.  Проект  на  решение  за  приемане  на  хронограма  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Надявам  се,  колеги,  всички  сте  прегледали  проекта  за 

хронограма.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  хронограмата  е 

качена във вътрешната поща в днешното заседание. По първите 11 

точки  няма  какво  да  коментирам.  Това  са  срокове,  които  са 

обвързани  с  изрични  норми  на  Изборния  кодекс,  свързани  са  с 

насрочване на консултациите от областните управители във връзка 

със съставите на СИК – 58 дни преди изборния ден.

„1. Президентът на републиката насрочва изборите за Народно 

събрание  –  чл.  4,  ал.  1  –  не  по-късно  от  05.08.2014  –  указ  за 

насрочване на избори за Народно събрание”.

В т. 1 трябва да напишем номера на указа на президента за 

насрочване на изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, това е Указ № 201 от 

05.08.2014 г.

„2. Областните  управители  насрочват  консултации  за  състав 

на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането 

им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата 

на  областната  администрация  не  по-късно  от  три  дни  преди 

провеждането им Чл. 60, ал. 1не по-късно от 58 дни преди изборния 

ден -07.08.2014 г. „

Този срок произтича от разпоредбата, че до 55-ия ден трябва 

да са проведени консултациите и изискването поне три дни преди 

това те да бъдат свикани.

„3. Министерският  съвет  възлага  координацията  и 

изпълнението  на  дейностите  по  организационно-техническата 

подготовка на изборите на определен министър  - Чл. 18, ал. 4 - 7 дни 

от насрочване на изборите.
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4. ЦИК  открива  сайт  на  интернет  страницата  си  за 

предоставяне на информация при машинно гласуване  – чл. 214, 

ал. 1.”

Срокът е 7 дни от насрочване на изборите,  което  трябва  да 

кажа не по-късно от 12.08.2014 г.

„5. ЦИК  определя  условията  и  реда  за  образуване  на 

избирателни секции извън страната, включително условията, реда и 

организацията за гласуване на български граждани извън страната – 

чл.  11,  ал.  1  –  не  по-късно  от  57  дни  преди  изборния  ден  – 

08.08.2014 г.

6. ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на 

членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях – 

чл.  57,  ал.  1,  т.  7  – не по-късно от 57 дни преди изборния ден – 

08.08.2014 г.

7. Президентът  на  републиката  определя  наименованията, 

границите и номерацията на изборните райони – чл. 249, ал. 2 – не 

по-късно от 56 дни преди изборния ден – 09.08.2014 г.

Аз  мисля,  че  в  тази  точка  няма  нужда  да  пишем  срока,  а 

направо да напишем „Указ № 202 в графата за срока.

„8. ЦИК  изпраща  на  Министерството  на  външните  работи 

решенията за образуване на избирателните секции в чужбина и реда 

за гласуване на българските граждани извън страната – чл. 11, ал. 1 – 

не по-късно от 56 дни преди изборния ден – 09.08.2014 г.”

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Предлагам  в  тази  точка  да  се 

запише  „ЦИК  изпраща  на  Министерството  на  външните  работи 

решенията за условията за образуване на избирателните секции….”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. Точка 8 става така:

„8  ЦИК  изпраща  на  Министерството  на  външните  работи 

решенията за условията  за образуване на избирателните секции в 

чужбина  и  реда  за  гласуване  на  българските  граждани  извън 

страната – чл. 11, ал. 1 – не по-късно от 56 дни преди изборния ден – 

09.08.2014 г.”
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Както виждате, навсякъде, където законът е казал „не по-късно 

от….”,  ние  нарочно вече  сме го  включили в  хронограмата,  както 

решихме при предишните избори, за  да са наясно избирателите и 

всички субекти на изборите.

„9. При  непълнота  или  грешка  в  изборните  книжа  ЦИК 

извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването й – чл. 6, 

ал.  1,  чл.  6,  ал.  4  – не по-късно от 55 дни преди изборния ден –

10.08.2014 г.”

Аз обаче считам, че не може да се каже, че срокът е не по-

късно от 55 дни преди изборния ден, тъй като Изборният кодекс е 

дал  донякъде  такава  свобода.  А  със  задължението,  което  беше 

възложено на нас – до четири месеца от встъпване в длъжност на 

комисията  да  изработим  изборни  книжа,  и  с  изработването  и 

публикуването на тези изборни книжа, които ние приехме с Решение 

№ 632, струва ми се, че „не по-късно от 55 дни” не е точният срок. 

Но, ако искате, можем да си го сложим, за да можем да си поставим 

задача сега  по-бързо отново да ги прегледаме и,  ако има някакви 

допуски, да ги поправим.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз предлагам да нямаме срок.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Златарева  предложи  да  не 

фиксираме срок 55 дни, защото, ако се открият някакви грешки по-

късно,  ние  по  същество  имаме  такова  право  с  нормата,  която  ни 

казва „5 дни от установяването”.

Предложението е т. 9 да звучи така:

„9. При  непълнота  или  грешка  в  изборните  книжа  ЦИК 

извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването й – чл. 6, 

ал. 1, чл. 6, ал. 4.”

Основанието си остава. Предпоследната графа, която е „време, 

час  спрямо изборния  ден”  –  остава  празна,  а  в  последната  графа 

пишем само решението, с което са приети като номер и дата, което е 

№ 632-НС/15.07.2014 г.
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„10. МС приема план-сметка, която предварително съгласува с 

ЦИК – Чл. 18, ал. 2 – не по-късно от 55 дни преди изборния ден – 

10.08.2014 г.

11. ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен 

изборен район съгласно чл. 247, т. 1 от ИК, като използва метода на 

най-големия остатък – чл. 250, ал. 1 – не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден – 10.08.2014 г.”

Но ние трябва реално днес да го направим, за да си приемем 

другите  организационни  решения.  Принципно  срокът  е 

10 август 2014 г.

„12. ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване –

чл. 57, ал. 1, т. 29.”

Ето тук ние трябва да си сложим срок поради липса на такъв в 

закона. Мисля, че с нашия график, който ние гласувахме, май сме 

сложили такъв срок вече.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В т. 11 по отношение на мандатите, 

макар че е точно така, но смятам да отпадне изразът „като използва 

метода  на  най-големия  остатък”,  а  да  запишем  „съгласно 

Приложение № 1 към ИК. А там е казано какво се използва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  11  след  „ИК”слагаме  точка  и 

останалият текст до края на изречението отпада и пишем „съгласно 

Приложение № 1 към чл. 248 от ИК”.

Сега трябва да сложим някакъв срок за машинното гласуване. 

Предлагам да го запишем по този начин и в хронограмата:  „11 – 

12.08.2014 г.”

„13. Централната  избирателна  комисия,  съгласувано  с 

Министерския съвет,  определя условията и реда за изработването, 

доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и  материали, 

включително  и  за  съхранението  на  техническите  устройства  за 

машинното гласуване - чл. 6, ал. 3.”

Тук другата работна група,  която с това се занимава, ще ни 

предложи ли някакъв срок?
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Добре, слагаме срока от примерния график, защото това вече 

сме го премислили – така да се каже – 12 – 13.08.2014 г.

После  ще  пренаредим  тези  точки  по  срокове.  Сега 

продължаваме напред и работим по това, което е на сайта.

„14. Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на 

приемащата държава,  ако такова се изисква за произвеждането на 

изборите – чл. 21, ал. 1 – не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 

10.08.2014 г.

15. Областният  управител  прави  предложение  за  състава  на 

РИК, когато е постигнато съгласие – чл. 60, ал. 8 – не по-късно от 55 

дни преди изборния ден – 10.08.2014 г.

16. При непостигнато съгласие за състава на РИК областният 

управител  изпраща  документите  на  Централната  избирателна 

комисия,  както  и.когато  областният  управител  не  е  изпратил 

предложение  за  състава  на  РИК,  той  изпраща  незабавно 

документите в ЦИК – Чл. 60, ал. 9 – не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден – 10.08.2014 г.

17. ГД  „Изпълнение  на  наказанията”  в  Министерството  на 

правосъдието  предоставя  на  ГД “ГРАО” в  МРР данни  за  лицата, 

изтърпяващи наказание лишаване от свобода,  за автоматизираното 

им заличаване от избирателните списъци – чл. 27, ал. 2 – не по-късно 

от 55 дни преди изборния ден – 10.08.2014 г.

18. ЦИК  утвърждава  образците  на  указателните  табели  и 

табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, 

наблюдателите  и  представителите  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети – чл. 57, ал. 1, т. 44 – не по-късно от 55 дни 

преди изборния ден – 10.08.2014 г.

19. ЦИК определя формата и структурирания електронен вид 

на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на 

независими  кандидати  и  възлага  изпълнението  на  ГД  „ГРАО“  в 

МРР – чл. 57, ал. 1, т. 35 – не по-късно от 53 дни преди изборния 

ден – 12.08.2014 г.
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20. ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда 

за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД 

„ГРАО“ в МРР – чл. 57, ал. 1, т. 36 – не по-късно от 53 дни преди 

изборния ден – 12.08.2014 г.

21. ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на 

компютърната обработка на данните от гласуването – чл. 57, ал. 1, 

т. 33 – не по-късно от 50 дни преди изборния ден –15.08.2014 г.

22. Кметът на общината образува със заповед избирателните 

секции  на  територията  на  общината  и  утвърждава  тяхната 

номерация,  обхват  и адрес – чл.  8,  ал.  2 -  не по-късно от 50 дни 

преди изборния ден – 15.08.2014 г.

23. ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на 

проведените през последните пет години избори е имало образувана 

поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 

100 избиратели – Чл. 14, т. 3 във връзка, чл. 57, ал. 1, т. 17 – не по-

късно от 50 дни преди изборния ден –15.08.2014 г.

24. ЦИК  определя  условията  и  реда  за  участие  на 

наблюдатели – чл.  57,  ал.  1,  т.  14 – не по-късно от 50 дни преди 

изборния ден – 15.08.2014 г.

25. ЦИК назначава РИК – чл. 59, ал. 2 – не по-късно от 50 дни 

преди изборния ден – 15.08.2014 г.

26. ЦИК  утвърждава  образеца  на  печата  на  избирателните 

комисии и начина му на защита – чл. 57, ал. 1, т. 8 – не по-късно от 

50 дни преди изборния ден – 15.08.2014 г.

27.  ЦИК определя  структурата  и  съдържанието  на  единната 

номерация на избирателните секции

ЦИК  формира  и  утвърждава  единните  номера  на 

избирателните секции извън страната – ‚л. 57, ал. 1, т. 16 и ‚л. 57, 

ал. 1, т. 18.”

Тук няма срок. Но ние това решение можем да го вземем по-

рано.
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Господин  Христов,  Вие  май  сте  го  и  подготвили?  А, 

решението е общо. Добре, ще запиша срок 07.08.2014 г. Нали нямате 

нищо против? Добре, пиша днешна дата. Винаги можем по-рано да 

приемем  решение.  Въпросът  е  да  не  закъсняваме,  за  да  не 

затрудняваме процеса на работа.

„28.  ЦИК  определя  реда  за  разглеждане  на  жалбите  и 

сигналите от избирателните комисии – чл. 57, ал. 1, т. 27 – не по-

късно от 50 дни преди изборния ден – 15.08.2014 г.”

Дали е от избирателните комисии или е срещу решенията на 

избирателните комисии. Кой ще погледне т. 27 на чл. 57, ал. 1?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: „от избирателните комисии”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „29.  Сметната  палата  утвърждава 

образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, 

свързано  с  предизборната  кампания)  и  ги  обявява  на  интернет 

страницата  си – чл.  173 – не по-късно от 50 дни преди изборния 

ден – 15.08.2014 г.

30.  ЦИК  публикува  списък  с  номерата  и  адресите  на 

избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях –

Чл. 57, ал. 1, т.  20 – не по-късно от 48 дни преди изборния ден – 

17.08.2014 г.

Тук  коригираме  не  „в  районите”,  а  „в  изборните  райони”, 

защото сега са изборни райони.

„31.  ЦИК  определя  условията  и  реда  за  провеждане  на 

предизборната кампания – чл. 57, ал. 1, т. 22 - не по-късно от 45 дни 

преди изборния ден - 20.08.2014 г.

32. ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и 

реда  за  водене  и  поддържане  на  публичните  регистри  от 

избирателните комисии – чл. 57, ал. 1, т. 46 – не по-късно от 45 дни 

преди изборния ден – 20.08.2014 г.”

Но  ние  трябва  да  направим  срока  към  момента  на 

назначаването на РИК-овете. Нека този срок в т. 32 да бъде „не по-

късно от 50 дни преди изборния ден – 16.08.2014 г.”, за да може с 

назначаването на районните избирателни комисии да разполагат с 
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това решение, което за тях е важно. Да могат да имат два – три дни 

да си поръчат регистрите и да си преговарят с териториалните звена 

на  „"Информационно  обслужване"  АД с  оглед  пък  на  публичния 

регистър на страницата на комисията.

„33. ЦИК определя единната номерация и начина на защита на 

удостоверенията за гласуване на друго място - чл. 57, ал. 1, т. 37.”

Тук колегата Грозева има готовност. Коя дата да напишем? Аз 

пиша 10.08.2014 г., знам със сигурност, че решението е подготвено

„34.  ЦИК  определя  реда  за  предоставяне  и  разходване  на 

средствата  за  медийните  пакети,  съгласувано  с  министъра  на 

финансите - чл. 178, ал. 5 – не по-късно от 45 дни преди изборния 

ден – 20.08.2014 г.

35. ЦИК предоставя информация, организира и провежда чрез 

средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно 

правата  и  задълженията  на  гражданите  в  подготовката  и 

произвеждането  на  изборите,  включително  и  относно  машинното 

гласуване - – чл. 57, ал. 1, т. 32.”

Тук нямаме дата.  За това задължение по чл.  57,  ал.  1,  т.  32 

срокът е не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок. 

Така да го оставим,  без конкретна дата – „не по-късно от 15 дни 

преди изтичане на съответния срок”. 

„36.  Кметът  на  съответната  община  определя  местата  за 

обявяване  на  избирателните  списъци  и  уведомява  РИК  -  чл.  41, 

ал. 3 – не по-късно от 45 дни преди изборния ден – 20.08.2014 г.

37. ЦИК регистрира партиите за участие в изборите - чл. 133, 

ал. 1, чл. 134, ал. 1 – не по-късно от 45 дни преди изборния ден – 

20.08.2014 г.”

Тук трябва да стане „регистрира партиите и коалициите….”

38. ЦИК  регистрира  коалициите  от  партии  за  участие  в 

изборите – чл. 140, ал. 1, Чл. 141, ал. 1 – не по-късно от 45 дни преди 

изборния ден - 20.08.2014 г.”

Аз ви предлагам т.  37 и т.  38 да  ги  обединим в една обща 

точка.  Основанията ще бъдат и четирите – чл.  113,  ал.  134,  ал.  1, 
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чл. 140, ал. 1, чл. 141, ал. 1. Срокът е „не по-късно от 45 дни преди 

изборния ден – 20.08.2014 г.

„39. ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии и 

коалиции  –  чл.  138,  чл.  146  –  44  дни  преди  изборния  ден  – 

21.08.2014 г. 

40. ГД  „ГРАО“  в  МРР  извършва  проверка  на  списъците  в 

подкрепа  на партиите и коалициите – чл. 135, ал. 2, чл. 142, ал. 2 – 

не по-късно от 42 дни преди изборния ден – 23.08.2014 г.

41. РИК регистрира инициативните комитети – чл. 153, ал. 1 – 

не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 25.08.2014 г.

42. ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата 

сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на 

предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по 

чл.  164  от  Изборен  кодекс  –  чл.  163,  ал.  1   в  5-дневен  срок  от 

регистрацията,  но  не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  – 

25.08.2014 г.

43.  Общинските  администрации  обявяват  предварителните 

избирателни списъци и  ги  публикуват на  интернет  страницата  на 

общината – чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 2 – не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден – 25.08.2014 г.

44. Печатните  медии  и  онлайн  новинарските  услуги 

предоставят  едни  и  същи  условия  и  цени  на  всички  партии, 

коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които 

се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на 

Сметната палата и ЦИК – чл.  187 – не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден – 25.08.2014 г.

45.  Електронните  медии  (с  изключение  на  БНТ  и  БНР)  и 

техните регионални центрове обявяват  на  интернет страницата  си 

условията,  реда  за  предоставяне  на  време  за  отразяване  на 

предизборната кампания, както и тарифите си – чл. 198, ал. 4 – не 

по-късно от 40 дни преди изборния ден – 25.08.2014 г.

46. ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата 

сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на 
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предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по 

чл. 164 от ИК – чл. 163, ал. 1 – 5-дневен срок от регистрацията, но не 

по-късно от 35 дни преди изборния ден – 30.08.2014 г.”

Но аз мисля, че това не може да бъде Централната избирателна 

комисия, защото по чл. 163, ал. 2, а не ал. 1, е задължение на РИК., а 

не на ЦИК.

47. ЦИК регистрира партия за участие в изборите, при условие 

че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на 

партията – чл. 134, ал. 3 – не по-късно от 35 дни преди изборния 

ден – 30.08.2014 г.

48. ЦИК регистрира коалиция от партии за участие в изборите, 

при  условие,  че  съдът  е  отменил  обжалвано  решение  за  отказ  за 

регистрация на коалицията – чл. 141, ал. 3 – не по-късно от 35 дни 

преди изборния ден – 30.08.2014 г.”

Текстът  на  т.  48  е  идентичен  текст  за  регистрацията  на 

коалиция, отказът за регистрацията на която е отметен от съда. Тук 

срокът е същият, същата е датата. Както при регистрацията, така и 

тук ги обединяваме в една точка.

„49. ЦИК  извършва  промени  в  състава  на  регистрирана 

коалиция,  както  и  при   включване  на  нови  партии  в  състава  на 

коалицията – чл. 144, ал. 1 и чл. 144, ал. 2 – не по-късно от 35 дни 

преди изборния ден – 30.08.2014 г.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Тук основанието трябва да е само 

„Чл. 144, ал. 2”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не. Така е, както си е записано. Не 

става дума за съдебна промяна.

„50. РИК формира единните номера на избирателните секции в 

района – чл. 8, ал. 8 – не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 

30.08.2014 г.”

Тук „в района” ще стане „в изборния район”.

„51. При  кмета  на  общината  се  провеждат  консултации  за 

съставите на СИК –  чл.  91,  ал.  3  –  не  по-късно  от  35  дни  преди 

изборния ден – 30.08.2014 г.
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52. Партия може да поиска да бъде заличена регистрацията й 

за участие в изборите – чл. 137, ал. 1 – не по-късно от 32 дни преди 

изборния ден – 02.09.2014 г.

53. ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, 

които са напуснали състава й.

ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на 

коалиция – чл. 144, ал. 6 и чл. 144, ал. 5 – не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден - 02.09.2014 г.

54. Коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията 

й за участие в изборите - чл. 145, ал. 1 – не по-късно от 32 дни преди 

изборния ден – 02.09.2014 г.

55. Инициативният  комитет  предава  на  РИК  списъка  с 

избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат, заедно 

с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ИК  и чл. 257, ал. 4 – 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 02.09.2014 г.

56.  Инициативен  комитет  може да  поиска  да  бъде  заличена 

регистрацията му за участие в изборите – чл. 155, ал. 1 – не по-късно 

от 32 дни преди изборния ден – 02.09.2014 г.

57. РИК регистрира кандидатските листи - чл. 255, ал. 2 – не 

по-късно от 32 дни преди изборния ден – 02.09.2014 г.

58. РИК уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати не по-

късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация – чл. 254, 

ал. 6 – 31 дни преди изборния ден - 03.09.2014 г.

59. ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, 

за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, 

както и информация за заличените коалиции – чл. 138 и чл. 146 – 

31 дни преди изборния ден - 03.09.2014 г.

60. ЦИК  определя  чрез  жребий  поредните  номера  в 

бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява – чл. 57, ал. 1, 

т. 21 и чл. 262, ал. 1 – не по-късно от 31 дни преди изборния ден – 

03.09.2014 г.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз има предложение т.  62 да се 

качи след т. 60, тъй като е за участие в предизборните действия.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, и срокът е същият – 31 ден преди 

изборния ден.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Освен  това  преди  т.  61  за 

одобряване на споразумението е приемането на правилата от ЦИК за 

провеждане на предизборната кампания.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  е  по-напред.  Преди  малко  го 

приехме.

„61. ЦИК  одобрява  споразумението  между  БНТ,  БНР  и 

партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите 

на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението 

се изпраща незабавно на Сметната палата – чл. 189, ал. 4 – не по-

късно от 31 дни преди изборния ден - 03.09.2014 г.

62. ЦИК  чрез  жребий  определя  реда  за  представяне  на 

кандидатите,  регистрирани  от  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети,  в  различните  форми  на  предизборната  кампания  – 

чл. 192 – не по-късно от 31 дни преди изборния ден – 03.09.2014 г.

Точка 62, сегашна, при преномерирането ще дойде след т. 60, 

тъй като такава е поредността във времето, след което ще дойде една 

нова  точка,  че  „ЦИК  приема  с  решение  правилата  относно 

отразяване на предизборната кампания в обществените медии.”

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „63. При отказ за регистрация или 

при обявяване  на недействителност на регистрацията  на кандидат 

партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи 

за  регистриране  друг  кандидат  –  чл.  258,  ал.  4  –  не  по-късно  от 

30 дни преди изборния ден – 04.09.2014 г.

64. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията 

може  да  предложи  друг  кандидат  не  по-късно  от  30  дни  преди 

изборния  ден.  Новият  кандидат  по  предложение  на  партията  или 

коалицията  заема  освободеното  или  последното  място  в 

кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати 

се преподреждат с едно място напред – чл. 258, ал. 5 – не по-късно 

от 30 дни преди изборния ден – 04.09.2014 г.
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65. ЦИК  утвърждава  техническия  образец  и  защитата  на 

бюлетината.

ЦИК утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини – 

чл. 57, ал. 1, т. 19 – не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 

04.09.2014 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „66. Средствата  за  организационно-

техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, 

съответно областните администрации – чл. 18, ал. 3 – не по-късно от 

30 дни преди изборния ден – 04.09.2014 г.

67.  Кметът  на  общината  представя  в  РИК  предложение  за 

състава на СИК, когато е постигнато съгласие – чл. 91, ал. 8 и 9 – не 

по-късно от 30 дни преди изборния ден – 04.09.2014 г.

68. Кметът  на  общината  представя  в  РИК  предложение  за 

състава на СИК, когато не е постигнато съгласие – чл. 91, ал. 7 – не 

по-късно от 30 дни преди изборния ден - 04.09.2014 г.

69. Откриване на предизборната кампания – чл. 175 – 30 дни 

преди изборния ден – 05.09.2014 г.

70. Електронните  медии  (с  изключение  на  БНТ  и  БНР)  и 

техните техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, 

на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за 

електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за 

предоставяне  на  време  за  отразяване  на  предизборната  кампания, 

както и тарифите си - Чл. 198, ал. 5 -  не  по-късно  от  откриване  на 

предизборната кампания - 05.09.2014 г.

71. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРР извършва проверка на подписката 

на независимия кандидат – чл. 259, ал. 2 – не по-късно от 27 дни 

преди изборния ден – 07.09.2014 г.

72.  Организациите  на  българските  граждани  в  съответното 

място  извън  страната  могат  да  правят  предложение  до 

ръководителите  на  ДКП  за  местоположението  на  избирателните 

секции извън страната – чл. 13, ал. 3 – не по-късно от 25 дни преди 

изборния ден – 09.09.2014 г.
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73. Български гражданин, който има право да избира и желае 

да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по 

образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на 

ЦИК - чл. 16, ал. 1 - не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 

09.09.014 г.

74. РИК назначава СИК – чл. 89, ал. 1 – не по-късно от 25 дни 

преди изборния ден – 09.09.2014 г.

75. Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети 

изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК 

на  хартиен  и  електронен  носител  за  включване  в  регистъра  по 

чл. 171,  ал.  1  от  Изборен  кодекс –  чл.  171,  ал.  3  –  25 дни преди 

изборния ден – 09.09.2014 г.

76. Когато  РИК  не  е  назначила  СИК,  изпраща  незабавно 

документацията в Централната избирателна комисия – чл. 91, ал. 13 

във връзка с чл. 89 – не по-късно от 24 дни преди изборния ден –

10.09.2014 г.

77. Ръководителите  на  ДКП  изпращат  мотивирано 

предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани 

секции за гласуване извън страната – чл. 14 – не по-късно от 22 дни 

преди изборния ден – 12.09.2014 г.”

Това е извън случаите, в които през последните пет години е 

имало секция и са определени с решение.

В т. 77 в основанието добавяме т. 4.

„78. ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от 

заявленията за образуване на избирателни секции извън страната –

чл.  17,  ал.  3  –  не  по-късно  от  22  дни  преди  изборния  ден  – 

12.09.2014 г.

79. ЦИК  проверява  дали  лицата,  подали  заявления  за 

гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират – чл. 

17, ал. 4 – не по-късно от 22 дни преди изборния ден – 12.09.2014 г.

80. ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от 

ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, 
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в които се образуват избирателни секции – чл. 17, ал. 5 - не по-късно 

от 21 дни преди изборния ден - 13.09.2014 г.

81. ЦИК  определя  местата  в  държавите,  в  които  ще  се 

образуват  секции извън страната  и  броя на избирателните секции 

във всяко място – чл. 12 - не по-късно от 21 дни преди изборния 

ден – 13.09.2014 г.

82. МВнР  обобщава  данните  по  държави  и  ги  изпраща 

незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните 

секции и да впишат лицата в списъците на лицата, заявили, че ще 

гласуват извън страната – чл. 17, ал. 6 - не по-късно от 20 дни преди 

изборния ден – 14.09.2014 г.

83. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват 

да  упражнят  избирателното  си  право  в  изборното  помещение,  но 

желаят  да  гласуват  с  подвижна  избирателна  кутия,  заявяват 

желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез 

електронно  заявление  през  интернет  страницата  на  общините  по 

постоянния  им адрес  или  настоящия  им адрес  в  случаите,  когато 

своевременно  е  направено  искане  по  чл.  36  от  Изборен  кодекс  – 

чл. 37,  ал.  1  –  не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  – 

14.09.2014 г.

84. ЦИК  определя  условията  и  реда  за  извършване  на 

социологически проучвания в изборния ден – чл. 57, ал. 1, т. 25 – не 

по-късно от 20 дни преди изборния ден – 14.09.2014 г.

85. ЦИК  съобщава  публично  и  публикува  на  интернет 

страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите 

за съставите на СИК извън страната – чл. 102, ал. 1 - не по-късно от 

19 дни преди изборния ден -15.09.2014 г.

86. Избирателните  секции  извън  страната  се  образуват  със 

заповед на ръководителите на ДКП – чл. 13, ал. 5 – не по-късно от 18 

дни преди изборния ден – 16.09.2014 г.

87. МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРР обобщените данни от 

всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на 

лицата,  вписани  в  списъците  на  лицата,  заявили  че  ще  гласуват 
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извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за 

гласуване в  Република България  –  чл.  31,  ал.  2  –  не  по-късно  от 

18 дни преди изборния ден - 16.09.2014 г.

88. Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън 

страната  се  публикуват  от  министъра  на  външните  работи  и  от 

ръководителите  на  ДКП  на  интернет  страницата  на  МВнР  и  на 

ДКП –  чл.  32  –  не  по-късно  от  18  дни  преди  изборния  ден  – 

16.09.2014 г.

89. При  кмета  на  общината  се  провеждат  консултации  за 

състава на подвижните СИК – чл. 90, ал.2 и чл. 91 – не по-късно от 

18 дни преди изборния ден – 16.09.2014 г.

90. В  ЦИК се  провеждат  консултации  за  съставите  на  СИК 

извън  страната  –  чл.  102,  ал.  3  –  не  по-късно  от  16  дни  преди 

изборния ден – 18.09.2014 г.

91. Министърът на външните работи или упълномощен от него 

заместник-министър прави предложение за членове в съставите на 

СИК извън страната – чл. 103, ал. 3 – не по-късно от 16 дни преди 

изборния ден – 18.09.2014 г.

92.  ГД  „Изпълнение  на  наказанията“  в  Министерството  на 

правосъдието  предоставя  на  ГД “ГРАО” в  МРР данни  за  лицата, 

изтърпяващи наказание лишаване от свобода  за  автоматизираното 

им заличаване от избирателните списъци (повторно) – чл. 27, ал. 2 – 

15 дни преди изборния ден – 19.09.2014 г.

93. Кметът  на  общината  прави  предложения  до  РИК  за 

съставите на подвижните СИК – чл. 90, ал. 2, изр. второ – не по-

късно от 15 дни преди изборния ден – 19.09.2014 г.

94. Общинските  администрации  издават  удостоверения  за 

гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, 

членовете на РИК и на наблюдателите – чл. 34, ал. 1–3 – не по-късно 

от 14 дни преди изборния ден – 20.09.2014 г.

95. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни 

населени  места,  може  да  поиска  да  бъде  вписан  в  избирателния 

списък по настоящ адрес.
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След  вписване  на  избирател  в  избирателния  списък  по 

настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване 

на друго място – чл. 36, ал. 1 и Чл. 36, ал. 4 – не по-късно от 14 дни 

преди изборния ден – 20.09.2014 г.

96. Общинските  администрации  предават  на  ГД  „ГРАО“  в 

МРР информация за издадените удостоверения за гласуване на друго 

място за заличаване на лицата от избирателните списъци – чл. 34, 

ал. 5 – не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 22.09.2014 г.

97. Общинските администрации по настоящ адрес предават на 

ГД „ГРАО“ в МРР информация за подадените искания за гласуване 

по  настоящ адрес  –  чл.  36,  ал.  3  –  не  по-късно  от  12  дни преди 

изборния ден – 22.09.2014 г.

98. ЦИК назначава СИК извън страната – чл. 101 – не по-късно 

от 12 дни преди изборния ден – 22.09.2014 г.

99. Общинските администрации представят на РИК копие от 

регистъра  за  издадените  удостоверения  за  гласуване  на  друго 

място – чл. 35, ал. 3 – не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 

24.09.2014 г.

100. На  интернет  страницата  на  съответната  община  се 

публикува списък на заличените лица – чл. 39, ал. 1 – не по-късно от 

10 дни преди изборния ден – 24.09.2014 г.

101. РИК  назначава  СИК  за  гласуване  с  подвижни 

избирателни кутии – чл.  89,  ал.  2  – не по-късно от 10 дни преди 

изборния ден – 24.09.2014 г.

102. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска 

листа  на  партия  или  коалиция  почине  или  изпадне  в  трайна 

невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може 

да предложи друг кандидат – чл. 258, ал. 5 – не по-късно от 7 дни 

преди изборния ден – 27.09.2014 г.

103. РИК оповестява  по подходящ начин чрез  средствата  за 

масово  осведомяване  мерките,  позволяващи  на  избирателите  с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в 
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изборния ден – чл. 234, ал. 1 – не по-късно от 7 дни преди изборния 

ден – 27.09.2014 г.

104. Срокът  за  подаване  на  заявления  за  отстраняване  на 

непълноти и грешки в избирателния списък - чл. 43, ал. 2 - не по-

късно от 7 дни преди изборния ден - 27.09.2014 г.

105. Партиите и коалициите, както и министърът на външните 

работи  или  оправомощен  от  него  заместник-министър  може  да 

правят  предложения  за  смяна  на  предложен от  тях  член  на  СИК 

извън страната - чл. 105 - не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 

27.09.2014 г.

106. ЦИК  регистрира  социологическите  агенции,  които  ще 

извършват  социологически  проучвания  в  изборния  ден  –  чл.  202, 

ал.  2 – не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 27.09.2014 г.

107. ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение 

на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 

39 от ИК (списък на заличените лица) и на удостоверенията по чл. 40 

от ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на 

заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРР – 

чл.  57,  ал.  1,  т.  30 – не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 

29.09.2014 г.

108. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват 

да  упражнят  избирателното  си  право  в  изборното  помещение  и 

желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали 

заявление  в  срока  по  чл.  37,  ал.  1  от  ИК,  може  да  гласуват  с 

подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на 

територията  на  населеното  място  е  назначена  подвижна   СИК  – 

чл. 37,  ал.  2  –  не  по-късно  от  5  дни  преди  изборния  ден  – 

29.09.2014 г.

109. Когато партия или коалиция не е направила предложения 

за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по 

предложение  на  ръководителите  на  съответните  ДКП  или  на 

министъра  на  външните  работи  или  от  упълномощен  от  него 
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заместник-министър – чл. 104, ал. 1 – не по-късно от 5 дни преди 

изборния ден – 29.09.2014 г.

110. ЦИК  извършва  промени  в  съставите  на  СИК  извън 

страната  –  чл.  105,  изр.  Последно  -  не  по-късно  от  5  дни  преди 

изборния ден – 29.09.2014 г.

111. Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, 

домове  за  стари  хора  и  други  специализирани  институции  за 

предоставяне  на  социални  услуги  и   на  плавателни  съдове  под 

българско  знаме  –  чл.  9,  ал.  8  –  48  часа  преди  изборния  ден  – 

02.10.2014 г.

112. Ръководителят  на  заведението,  дома  или  друга 

специализирана институция уведомява общинската  администрация 

за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните 

списъци по постоянния им адрес – чл.  28,  ал.  2 – не по-късно от 

48 часа преди изборния ден – 02.10.2014 г.

113. Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието 

лишаване  от  свобода  и  за  задържане  уведомяват  общинската 

администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от 

избирателните списъци по постоянния им адрес – чл. 29, ал. 3 – не 

по-късно от 48 часа преди изборния ден – 02.10.2014 г.

114. Капитанът  на  плавателния  съд  уведомява  общинската 

администрация за включените в списъка лица, за да бъдат заличени 

от избирателните списъци по постоянния им адрес – чл. 30, ал. 2 – не 

по-късно от 48 часа преди изборния ден – 02.10.2014 г.

115. РИК  регистрира  до  изборния  ден  застъпниците  на 

кандидатските листи и им издава удостоверения.

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски 

листи, който публикува на интернет страницата си – чл. 72, ал. 1, 

т. 15,  чл.  72,  ал.  1,  т.  16,  чл.  118,  Чл.  122  –  до  изборния  ден  – 

04.10.2014 г.

Списъците се публикуват на интернет-страницата на РИК.

116. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет предава 

на РИК списък с лицата,  които ще са представители на партията, 
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коалицията или инициативния комитет – чл. 124, ал. 4 – до изборния 

ден – 04.10.2014 г.

117. ЦИК регистрира  наблюдатели и  публикува на  интернет 

страницата си регистър на наблюдателите – чл. 112, ал. 1 и чл. 113 

до изборния ден – 04.10.2014 г.

118. Край на предизборната агитация – 24 часа преди изборния 

ден – 24,00 ч. на 03.10.2014 г.

119. Забрана  за  огласяване  под  каквато  и  да  е  форма  на 

резултати от допитвания до общественото мнение – чл. 205, ал. 5 – 

24 часа преди изборния ден от 24,00 ч. на 03.10.2014 г. до обявяване 

края на изборния ден

120. ИЗБОРЕН ДЕН – 05.10.2014 г.

121. Оповестяване  на  резултати  от  социологически 

проучвания  –  чл.  204,  ал.  3  –  след  19,00  ч.  на  05.10.2014  г.  – 

05.10.2014 г.

122. ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и 

преди  20,00  ч.  на  5  октомври  2014  г.  -  чл.  57,  ал.  1,  т.  38  – 

05.10.2014 г.

123. ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на 

гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 часа на 

5 октомври 2014 г. – чл. 57, ал. 1, т.39 - 05.10.2014 г., 20,00 ч.

124. СИК  преброява  гласовете  за  кандидатските  листи, 

преброява  предпочитанията  (преференциите)  за  кандидатите, 

изготвя протокол за резултата от гласуването и го предава на РИК – 

чл. 100, ал. 1, т. 4 – до 24 часа след приключване на гласуването – 

06.10.2014 г.”

Колеги,  моля  да  се  върнем  на  т.  122,  тъй  като  постъпи 

предложение. Това по същество е обявяване на данни за избирателна 

активност, за каквато нямаме задължение в закон.

„125. СИК  обявява  на  общодостъпно  място  пред 

избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на 

копието  от  подписания  протокол  и  предоставя  срещу  подпис  на 

членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на 
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партиите,  коалициите и инициативните комитети и наблюдателите 

копие  от  подписания  протокол  с  резултатите  от  гласуването, 

подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано 

от председателя, заместник-председателя и секретаря – чл. 100, ал. 1, 

т. 7 и 8 – веднага след изготвяне на протокола – 06.10.2014 г.”

Предлагам т. 125 да гласи така:

„125. СИК  обявява  на  общодостъпно  място  пред 

избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на 

копието от подписания протокол пред избирателната секция – чл. 

100,  ал.  1,  т.  7  и  8  -  веднага  след  изготвяне  на  протокола  – 

06.10.2014 г.”

Останалият текст отпада. Това не са неща за хронограма. Това 

се  разписва  в  методическите  указания.  Ако  приемате,  тази  и 

предшестващата точка да останат без дати.

„126. СИК  предава  останалите  книжа  и  материали  на 

общинската администрация - Чл. 100, ал. 1, т. 5 – до 24 часа след 

приключване на гласуването.

127. СИК  извън  страната  преброява  гласовете  за 

кандидатските листи и изготвя протокол – чл. 108, ал. 1, т. 4 – не по-

късно от 24,00 ч. местно време.

128. СИК  извън  страната  местно  време  на  изборния  ден 

изпраща на  ЦИК сканиран екземпляр от  подписания  протокол на 

СИК и от списъка за гласуване извън страната - чл. 108, ал.1, т. 5 – 

не по-късно от 24,00 часа местно време на изборния ден.

129. СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред 

избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на 

копието  от  подписания  протокол  и  предоставя  срещу  подпис  на 

членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на 

партиите,  коалициите и инициативните комитети и наблюдателите 

копие  от  подписания  протокол  с  резултатите  от  гласуването, 

подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано 

от председателя, заместник-председателя и секретаря - Чл. 108, ал. 1, 

т. 8 и 9.
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Аз ви предлагам т. 129 да отпадне. Какво значение има този 

протокол, който ще виси извън страната? Добре, т. 129 да стане така:

„129. СИК  извън  страната  обявява  на  общодостъпно  място 

пред  избирателната  секция  резултатите  от  гласуването  чрез 

поставяне на копието от подписания протокол – чл. 108, ал. 1, т. 8.”

В  основанието  отпада  т.  9,  защото  тя  е  за  предоставяне  на 

копие  от  протокола  на  присъстващите.  Това  се  регламентира  в 

методическите указания.

„130. РИК установява и обявява резултатите от гласуването в 

района и съставя протокол - чл. 72, ал. 1, т.  22 – до 48 часа след 

приключване на гласуването – 07.10.2014 г.

131. РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от 

гласуването и го публикува на интернет страницата си – чл. 72, ал. 1, 

т. 23 и чл. 293, ал. 6 – до 48 часа след приключване на гласуването - 

07.10.2014 г.

132.  РИК  предоставя  срещу  подпис  на  членовете  на 

комисията,  кандидатите,  застъпниците,  представителите  на 

партиите,  коалициите и инициативните комитети и наблюдателите 

копие  от  подписания  протокол  с  резултатите  от  гласуването  в 

района,  подпечатано  на  всяка  страница  с  печата  на  комисията  и 

подписано  от  председателя,  заместник-председателя  и  секретаря  - 

чл. 72, ал. 1, т. 25 – до 48 часа след приключване на гласуването - 

07.10.2014 г.”

Според  мен  т.  132  трябва  да  отпадне,  защото  това  е  за 

методическите указания, не е за тук, това не е хронограма. 

„133.  РИК  сканира  протоколите  на  СИК  и  ги  изпраща  в 

Централната избирателна комисия - чл. 72, ал. 1, т. 28 – не по-късно 

от 48 часа след приключване на гласуването – 07.10.2014 г.

134. РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, 

екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната 

обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и 

записващите  технически  устройства  от  машинното  гласуване  – 

чл. 72, ал. 1, т. 26  и чл. 296, ал. 1.”
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Но според мен срокът тук също е 48 часа. Да, срокът е „не по-

късно от 48 часа след получаване на последния протокол”.

135. ЦИК  публикува  на  интернет  страницата  си  междинни 

резултати  от  обработката  на  протоколите  на  СИК  в  РИК  по 

избирателни секции – чл. 57, ал. 1 т. 40.”

Е, как ще стане това, след като системата е затворена и след 

като сканирането става 48 часа след приключване на гласуването?!

„136. ЦИК обявява получените гласове и разпределението на 

мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след 

изборния ден – чл. 300, ал. 1 – не по-късно от 4 дни след изборния 

ден – 09.10.2014 г.

137. Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни 

района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да 

заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран - чл. 299, ал. 1.

138. ЦИК  обявява  имената  на  избраните  народни 

представители не по-късно от 7 дни след изборния ден – чл. 300, ал. 

2 - не по-късно от 7 дни след изборния ден – 12.10.2014 г.”

Аз предлагам след т. 130 да запишем нова точка:

„РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за 

народни  представители  –  чл.  72,  ал.  1,  т.  24  –  до  48  часа  след 

получаване на последния протокол.”

„139.  ЦИК обнародва  в  „Държавен  вестник“  резултатите  от 

изборите незабавно след обявяването им – чл. 247, т. 5.

140.  РИК  предава  на  областната  администрация  останалите 

книжа  и  материали,  с  изключение  на  предназначените  за 

Централната избирателна комисия – чл. 72, ал. 1, т. 27 – 7 дни от 

обявяване на резултатите.

141.  ЦИК  с  решение  възстановява  депозита  на  партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети  –  чл.  130  +  7  дни  от 

обявяване на резултатите.

Тук  трябва  да  уточним  на  кои,  защото  те,  като  видят 

хронограмата, ще решат, че на всички. На кои възстановявахме – на 
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отговарящите на изисквания на чл. 130, а пък основанието ще бъде 

чл. 130.

142.  Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети 

премахват  поставените  от  тях  агитационни  материали  -  чл.  186, 

ал. 3 – 7 дни след изборния ден.

143. Кандидатите  за  народни  представители,  партиите, 

коалициите  и  лицето,  което  представлява  инициативния  комитет, 

регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на 

изборите  за  народни  представители  и  на  избора  на  народен 

представител  пред  орган  по  чл.  150  ал.  1  от  Конституцията  в  7-

дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите 

от  Централната  избирателна  комисия  -  чл.  305,  ал.  1  –  7  дни  от 

обявяване на резултатите.”

Това за обжалването ще го оставим ли?

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Защо трябва да го пишем?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „144. Централната  избирателна 

комисия  публикува  на  интернет  страницата  си  резултатите  от 

гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни 

секции  и  при  поискване  предоставя  на  технически  носител  тези 

резултати на партии,  коалиции и инициативни комитети – чл.  57, 

ал. 1, т. 41.”

Това  с  публикуването  ние  можем  да  се  задължим  след 

обявяването им – „веднага след обявяването им”.

„145. СИК извън страната предава  чрез ДКП изборните книжа 

и материали, както и протокола на СИК извън страната по първата 

дипломатическа  поща  до  МВнР.  МВнР  ги  предава  на  ЦИК  в  7-

дневен срок от получаването - чл. 108, ал. 1, т. 6.

146.  Изборните  книжа  и  материали  от  гласуването  извън 

страната  се  предават  от  СИК извън  страната  на  ръководителя  на 

ДКП или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и 

материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-

късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в 
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Централната  избирателна  комисия  –  чл.  286,  ал.  2  –  14  дни  след 

изборния ден.”

Колеги, аз ви предлагам т. 145 да отпадне или, ако изобщо го 

има,  трябва  да  видим  до  кога  предават.  Алинея  2  на  чл.  286 

задължава  СИК  да  го  предаде  на  ръководителя  на  ДКП,  което  е 

нормалното, а чл. 108, ал. 1, т. 6 задължава СИК чрез ръководителя, 

но вече в друг, по-къс срок да го изпрати в страната, което е абсурд.

Затова  ви  предлагам  т.  145  да  отпадне.  Освен  това  да 

прескочим чл. 108 и да разпишем тези две правила. Позицията на 

т. 145 по начина, по който е написана и цитираният чл. 108, ал. 1, 

т. 6, който систематически е по-напред, на 286 е след него, поради 

което действа именно неговото правило, затова сегашната позиция 

на т. 145 да отпадне и да остане само т. 145:

„145.  Изборните  книжа  и  материали  от  гласуването  извън 

страната  се  предават  от  СИК извън  страната  на  ръководителя  на 

ДКП  или  на  оправомощен  от  него  представител  незабавно  след 

изпращане на сканирания протокол и избирателен списък.” 

А  вече  да  решим  каква  друга  точка  ще  напишем  –  кога 

ръководителите  и  дипломатическите  или  консулските 

представителства и Министерството на външните работи ни пращат 

на нас целия този материал и обем от изборни книжа и материали. 

И така, уточняваме, че т. 145 ще бъде така:

„146.  Изборните  книжа  и  материали  от  гласуването  извън 

страната  се предават от СИК извън страната на Ръководителят на 

ДКП  или  упълномощен  от  него  представител  изпраща  изборните 

книжа и материали по първата дипломатическа поща след изборния 

ден  до  МВнР  за  предаването  им  в  Централната  избирателна 

комисия – чл. 286, ал. 2 .”

„147. Органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на 

постъпилото  оспорване  или  по  своя  инициатива  може  да  сезира 

Конституционния  съд  с  мотивирано  искане  да  се  произнесе  по 

законността на изборите за народни представители или на избора на 
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народен  представител  –  чл.  305,  ал.  2  –  15  дни  от  обявяване  на 

резултатите.

148. Представляващият  партията,  коалицията  или 

инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен 

и  електронен  носител  отчет  за  приходите,  разходите  и  поетите 

задължения  за  плащане  във  връзка  с  предизборната  кампания  – 

чл. 172, ал. 1 – 30 дни след изборния ден - 04.11.2014 г.

149.  Доставчиците  на  медийни  услуги,  социологическите  и 

рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с 

обществеността  представят  в  Сметната  палата  на  хартиен  и 

електронен  носител  информация  за  предоставените  услуги  на 

партиите, коалициите и инициативните комитети - чл. 172, ал. 2 - 30 

дни след изборния ден – 04.11.2014 г.

150. ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от 

машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ 

и технически носител – чл. 57, ал. 1, т. 42 – не по-късно от 40 дни 

след изборния ден – 14.11.2014 г.

151. ЦИК извършва анализ на проведените избори и внася в 

Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за 

усъвършенстване  на  изборното  законодателство  –  чл.  57,  ал.  1, 

т. 47.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова. Благодаря и на колегите, които участваха във финалното 

прецизиране на текстовете за хронограмата.

Заповядайте,  колега  Сидерова,  да  предложите  проекта  за 

решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Решението е: „Приема хронограма за 

произвеждане  на  изборите  за  народни  представители  за  43-то 

Народно събрание на 5 октомври 2014 г.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте проекта за 

решение.
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Моля,  гласувайте  така  предложения  ни  проект  на  решение 

ведно с хронограмата, която току-що разгледахме, като ще помоля 

колегата Грозева да брои.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

От  залата  отсъстват:  Мария  Мусорлиева, Цветомир Томов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Мария Бойкинова, и Ивайло Ивков.

Решението се приема.

Решението има № 648-НС.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Госпожо Сидерова, искам само към 

т.  150 да  уточня,  че става  въпрос за експерименталното машинно 

гласуване, а не за машинното гласуване.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ще го допълня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приключихме  с  тази 

точка.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  точка  втора от 

дневния ред:

2. Проект на решение относно определяне на мандатите 

по МИР.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Тази  сутрин  около  11  ч.  и  нещо 

пристигна  съгласно  наше  писмо  от  Националния  статистически 

институт  справката,  която  дава  броя  на  населението  според 

преброяването  на  населението  през  2011  г.  Затова  ви  моля  да  я 

отворите и да я видите. Дадена е по области така, както са изборните 

райони, като специално за столицата София справката е дадена по 

райони така,  както  са  трите  избирателни района  –  23,  24  и  25,  а 



33

аналогично  за  Пловдив  е  дадено  Пловдив-град,  и  Пловдивска 

област, без Пловдив-град, тъй като там има райониране.

Това е, което сме получили. Можете да отворите този файл и 

да видите и следващия файл, който е пак екселски. Там са направени 

изчисленията  на  мандатите.  В  този  файл,  като  го  отворите,  ще 

видите броя на населението и броя на мандатите. Но отдолу има три 

страници – шит 1, шит 2 и шит 3. В момента се отваря на последната 

страница,  където  са  окончателните  резултати.  Но  примерно,  ако 

кликнете  на  шит  1,  ще  видите  как  са  направени  съответно 

изчисленията на мандатите съгласно методиката в Приложение № 1 

към Изборния кодекс. 

Ако  искате,  съвсем  набързо  да  ви  обясня  как  се  изчислява 

това, макара че може би на повечето от вас е ясно. 

Определя се единна норма.  Тя се  получава,  като се раздели 

общият  брой  на  населението  в  страната,  а  именно  7 364 570  – 

виждате го най-отгоре – се раздели на броя на мандатите, които са 

240, вдясно има едно число – 30 685,71 – именно това е единната 

норма.  Тоест,  на  30 685,71  жители  в  България  се  полага  по  един 

депутатски мандат. На тази база се прави разпределението, като се 

дели  пък  съответно  населението  на  всеки  изборен  район  на  това 

число – 30 685,71 – и се получава веднага под него колко мандата се 

полагат  на  всеки  изборен  район.  Виждате,  че  за  Благоевград  е 

10,54406 – с голяма точност – и така е до долу.

В следващите две  колони се отделя  цялата  част  и  дробната 

част, съответно 10 цяло и 0,54406, за да може да се приложи методът 

на Хеър-Ниймайер. 

Ако се слезе малко по-надолу, ще се види, че от целите части 

де  факто  се  получава  224  мандата.  До  240  не  достигат  още 

16 мандата, които се определят по метода на Хеър-Ниймайер. Те се 

получават  чрез  добавяне  на  единички.  Това  са  най-големите 

16 остатъка,  а  в  колоната  „I”  е  даден  вече  общият  брой.  Това  е 

сумата  на  цялата  част  и  допълнителните  мандати,  които  са 

получени. При сумата на тези мандати вече виждате, че долу са 240. 
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Но,  ако  погледнете  за  област  Видин,  там  се  получават  три 

мандата,  което  не  е  възможно,  тъй  като  по  закон  всеки  изборен 

район трябва да има най-малко четири мандата.Затова  веднага 

срещу Видин слагаме 4 и пак съгласно методиката населението на 

тази Видинска област се изважда от общия брой на населението, а 

населението й е 101 018, тоест,  това число се вади от 7 364 750 и 

горе се получава, че остатъкът от населението без Видинска област е 

7 263 552 и повече Видин не участва в разпределението. Тази област 

си получава четири мандата. По аналогичен начин се получава нова 

единна норма, като се дели 7 263 552 не на 240, а на 236 мандата, тъй 

като  Видин  си  е  взела  четирите  мандата.  Така  се  получава,  че 

нормата е 30 777, 76.

По  аналогичен  начин  броят  на  населението  на  всички 

области –  без  Видинска  област  вече  –  се  разделя  и  се  получават 

съответно новите дробни части.  Те се разделят на цяла част и на 

дробна част. Като слезете по-надолу, се вижда, че от цялата част се 

получават 220 мандата. До 236  не достигат още 16 мандата. Те са 

разпределени  пак  по  метода  на  най-големия  остатък  съответно  в 

областите  и  в  крайна  сметка  в  последната  колона  е  получен 

окончателният брой мандати, като е добавен, разбира се, и Видин. 

Затова той е оцветен в жълто, защото той не е участвал във втората 

част на сметките. 

Но това е броят на мандатите, които са определени именно по 

Раздел  ІІ  на  методиката,  който  касае  броя  на  определяне  на 

мандатите. Именно тази таблица вече в съкратен вид е включена в 

шит  3,  тоест,  третата  част  от  книгата,  която  де  факто,  като  се 

изключи  броя  на  населението,  впоследствие  е  включена  в 

предложението за решение, което е дадено пък вече в следващата 

книга. На нея пише „ПР-НС – определяне брой мандати”. Отворете 

този проект за решение. Няма да го изчитам целия. 

Там пише, че основанието е чл. 247, т. 1 от Изборния кодекс, 

който казва, че Централната избирателна комисия определя броя на 

мандатите  на  база  на  единна норма,  представена  от  Националния 
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статистически  институт  и  т.н.,  и  Указ  № 202  от  05.08.2014  г.  на 

президента на Република България, който пък определя изборните 

райони.

В  тази  връзка  пишем,  че  определяме  броя  на  мандатите  за 

всеки многомандатен изборен район въз основа на единната норма 

на  представителство  за  цялата  страна  в  зависимост  от  броя  на 

населението по данни, предоставени от Националния статистически 

институт с писмо вх. № еди-кой си и Приложението към него, тъй 

като приложението е на компактдиск – на DVD, съдържащо данните 

от преброяване на населението от 1 февруари 2011 г. и въз основа, 

разбира се, както казах, на Раздел ІІ от Методиката за определяне на 

резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори 

за народни представители, което е Приложение № 1 към чл. 248 от 

Изборния кодекс. По-надолу няма да чета. Това е таблицата, както я 

е  дал  президентът.  Изборните  райони  се  наричат:  Първи 

Благоевградски, Втори Благоевградски и т.н., номерацията е от 01 и 

броят на мандатите са на база на тези изчисления, които ви дадох.

Това е всичко. Предлагам да вземем решение да одобрим това 

решение, тъй като от него зависят и последващи решения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов, за доклада.

Колеги, има ли коментари, предложения? Не виждам, колеги.

Моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева,  Румен Цачев, Румяна Сидерова  и  Таня Цанева.); 

против – няма. 

От  залата  отсъстват:  Цветомир  Томов,  Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, и Ивайло Ивков.

Решението се приема.

Решението има № 649-НС.
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Преминаваме към точка трета от дневния ред:

3. Проект на решение относно единна номерация на СИК.

Заповядайте,  колега  Христов,  за  следващия  проект  на 

решение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  колега  Веднага  над 

този  проект има  един проект,  на  който пише „Проект  –  Народно 

събрание – Единна номерация и избирателни секции.

Той  е,  така  да  се  каже,  донякъде  стандартен,  тъй  като 

принципът  е  един и  същи.  Това  е  проект  относно  определяне  на 

структурата  и  съдържанието  на  единната  номерация  на 

избирателните  секции  в  Република  България  и  извън  страната  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г. Това е пак на основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 във връзка с 

чл.  8,  9,  1,  14  и  15.  Това  са  случаите,  при  които  трябва  да  се 

образуват секции у нас и в чужбина.

В  този  ред  предлагам  да  се  вземе  следното  решение  –  че 

единният  номер  на  всяка  избирателна  секция  се  състои  от  девет 

цифри, които са групирани във вида, в който са показани – АА, ВВ, 

СС  и  ХХХ,  където  т.  1.1  касае  вече  избирателната  секция  за 

страната, т. ,.2 – извън страната. За страната АА – това е номерът от 

01  до  31  на  изборния  район  в  страната  съгласно  Указ 

№ 202/05.08.2014 г. на президента на Република България. Не знаех 

номера  на  „Държавен  вестник“,  но  сега  ще  го  добавя  –  № 65  от 

06.08.2014 г. 

ВВ – това е номерът на общината в изборния район съгласно 

ЕКТ.  Това  е  единният  класификатор  на  административно-

териториалните и териториалните единици. СС – това е номерът на 

административния район за градовете  София,  Пловдив,  Варна.  На 

всички  останали  места  се  записват  нули.  Тоест,  там,  където  има 

административен район, а това са София, Пловдив и Варна, ще бъдат 

попълнени вторите две цифри. А последните три цифри – ХХХ – 
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това е номерът на секцията в съответната община, като за София, 

Пловдив и Варна това е номерът на секцията в административния 

район. Така беше и досега. Това фактически преповтаря сегашната 

номерация и дългогодишна номерация. Тя така е била образувана.

Точка 1.2 касае избирателните секции извън страната, където е 

предвидено да се гласува на изборите за народни представители. В 

този случай АА е числото 32 независимо, че не е район. Така сме 

приемали - при избори за народни представители това число да бъде 

32. ВВ – това е номерът на страната, в която ще се гласува съгласно 

взето  решение  от  Централната  избирателна  комисия  по  т.  6  от 

същото решение във връзка с чл. 12 от Изборния кодекс, където се 

казва,  че  Централната  избирателна  комисия  определя  страните  и 

местата, където ще се гласува.

Принципът  е  такъв,  че  двуцифрените  букви  –  ВВ  –  дават 

номерация на страните по азбучния ред, по който сме ги одобрили. 

Това е последователна номерация. Разбира се, не е задължително да 

бъде абсолютно последователна. Въпросът е  да няма повторение на 

цифрите. В СС винаги се изписват нули, тъй като тук протоколите са 

по аналогия – да няма административен район и затова сме записали 

нули. А ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната 

държава  и  съответното  място,  което  е  определено  с  Решение  на 

Централната избирателна комисия – пак по т. 6 във връзка с чл. 12 от 

Изборния кодекс.

Принципът тук е такъв.  Секциите се номерират.  Практиката 

показва, че започват от 001 и свършват с последния номер, който е 

на секцията.  Три цифри са достатъчни,  тъй като никога е  нямало 

повече от 999 секции. Предполагам, че и сега няма да има. 

По-нататък  са  указания  относно  това,  че  кметовете  на 

общините образуват със заповед избирателни секции на територията 

на общината и утвърждават тяхната номерация, обхват и адрес не 

по-късно от 15.08.2014 г., което е 50 дни преди изборния ден. Преди 

малко приехме хронограмата. Можем да проверим дали съвпада. Аз 
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също ги смятах, дано да няма някаква разлика. Ако трябва, ще го 

сметнем още веднъж.

Точка  3  е,  че  заповедта  на  кмета  за  образуване  на 

избирателните  секции  се  обявява  публично  съгласно  Изборния 

кодекс и  че тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването 

й пред Районната избирателна комисия, която се произнася в срок от 

три дни с решение, което се обявява публично. Решението пък на 

районната  избирателна  комисия  може  да  се  оспорва  в  тридневен 

срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по 

реда на чл. 73 от ИК.

Кметовете  на  общини  изпращат  копия  на  заповедта  пак  до 

15.08.2014  г.  –  не  по  късно  от  50  дни  преди  изборния  ден,  на 

териториалните  звена  на  ГД   „ГРАО”  в  Министерството  на 

регионалното развитие в съответната  област и уведомяват за  това 

Районната избирателна комисия. Това е текст от Изборния кодекс.

Точка 5.  Районната  избирателна  комисия не  по-късно  от  30 

август  2014  –  което  е  35  дни  преди  изборния  ден  –  формира 

единните  номера  на  избирателните  секции  в  изборния  район 

съобразно  единната  номерация  на  секциите,  определена  с 

настоящото решение на Централната избирателна комисия.

Точка  6,  която  се  цитираше в  по-горните  т.  2  и  т.  3,  касае 

изборите в чужбина:

„6. Централната  избирателна  комисия  не  по-късно  от 

13 септември 2014 г., което е 21 дни преди изборния ден – определя 

държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции.”

Ще ви помоля точно тази дата да я проверите.

Това  е  задължение  на  Централната  избирателна  комисия 

съгласно Изборния кодекс.

„Централната  избирателна  комисия  формира  и  утвърждава 

номерация на избирателните секции извън страната.”

Това е, колеги, предложението ми за единната номерация на 

секциите.  Друг  път  сме  правили  две  различни  решения,  но 
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напоследък  ги обединяваме  в едно,  тъй като принципът е  един и 

същ. 

Ако нямате нищо против, да приемем този проект на решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  доклада, 

колега Христов.

Колеги,  откривам  дискусията.  Не  виждам  желаещи  да  се 

включат в нея. Само ще кажа, че, да, ние сме в състояние, тъй като 

имаше разговор преди това дали сме в състояние да приемем двете 

решения  в  едно,  и  сега  –  да,  колеги,  тези,  които  се  съмняват,  в 

състояние сме.

Закривам дискусията.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Моля, гласувайте, като ще помоля колега Грозева да брои.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  

Росица Матева,  Румен Цачев, Румяна Сидерова  и  Таня Цанева.); 

против – няма. 

От  залата  отсъстват:  Цветомир  Томов,  Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, и Ивайло Ивков.

Решението се приема.

Решението има № 650-НС.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Независимо  от  това,  че  от 

Националния статистически институт бяха казали,  че има някаква 

разлика от това, което е дадено преди една година, изглежда, че са 

правили някакви корекции в преброяването от 2011 г.,  то не дава 

отражение,  тоест,  мандатите  са същите,  каквито са от  преди една 

година  през  месец  май.  Проверявал  съм  броя  на  мандатите.  В 

населението  изглежда,  че  има  някакви  единични  бройки  – 

размествания или нещо от този род – така че де факто няма разлика 

в мандатите.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов, за това уточнение.

Колеги,  приключихме  с  математическите  разяснения  по 

повод приетото Решение № 649-НС.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:

4.  Проект  на  решение  относно  определяне  формата  и 

структурирания  електронен  вид  на  списъците  с  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия и коалиция.

Докладчик е колегата Румяна Сидерова.  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът е с № 623-

НС във вътрешната мрежа в днешното заседание. 

Предлагам  ви  в  „ОТНОСНО:”  да  добавим  „подкрепящи 

регистрацията  на  партии  и  коалиции  в  изборите  за  народни 

представители.” Няма нужда от нещо друго, това е достатъчно.

Откровено казано, този проект е почти идентичен, да не кажа 

абсолютно идентичен, като изключим правните основания, защото 

освен чл. 57, ал. 1, т.  35 тук основанията са чл.  133, ал. 3, т.  5 и 

чл. 140, ал. 3, т. 6. Това е правната уредба за списъците, които се 

дават и в структуриран електронен вид.

В  т.  3  трябва  да  отпадне  личният  номер.  Най-вероятно  е 

останало от изборите за Европейския парламент.

Тук списъците са кратки. Те имат и кратък структуриран вид, 

имат само шест позиции. Участват само български граждани.

В  т.  ІІ  вместо  „на  електронен”  ще  бъде  „на  технически 

носител”, както приехме и в останалите решения.

На стр. 2 при първото тире, там, където е символ за края на 

колоната, между кавичките трябва да се постави „;”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само за сведение да кажа, че де факто 

програмата,  която  съществуваше  специално  за  този  случай,  е 
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абсолютно същата, без никакво изменение. Ще се ползва абсолютно 

същата програма, която използвахме и в предишните избори.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  същата  е,  имаме  я,  както  каза 

господин Христов.

Предлагам да приемем проекта за решение с тези поправки и 

добавката в „ОТНОСНО”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, има ли въпроси, 

становища, коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение с така 

направените поправки и добавката.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Маргарита 

Златарева,  Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица 

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

няма. 

От  залата  отсъстват:  Ивилина  Алексиева,  Цветомир Томов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Мария Бойкинова, и Ивайло Ивков.

Решението се приема.

Решението има № 651-НС.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

Преминаваме към точка пета от дневния ред:

5. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК.

Докладчик  по тази  точка  е  колегата  Сидерова.  Заповядайте, 

колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, следващият проект 

има  №  611,  като  има  и  приложение.  Приложението  всъщност  е 

декларацията по чл. 65, която се попълва от предложените лица за 

членове на районните избирателни комисии.
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Колеги, в основанието обаче забелязвам, че съм написала чл. 

356. Това е грешно. Отпада текстът „чл. 356 във връзка с…” и остава 

само „чл. 249”.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 60, 61 и чл. 249, ал. 1 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Консултациите при областните управители за определяне на 

съставите  на районните избирателни комисии за  произвеждане  на 

изборите  за  народни  представители  за  Народно  събрание  на  5 

октомври 2014 г. се провеждат публично в периода от 7 до 10 август 

2014 г. включително.

2. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се 

съобщават от областните администрации публично и се публикуват 

на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 

3 дни преди провеждане на консултациите.

3. В  консултациите  участват  парламентарно  представените 

партии и коалиции – ПП „ГЕРБ“, КП „Коалиция за България“, ПП 

„ДПС“,  ПП „АТАКА“ и коалициите,  които имат избрани с техни 

кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република 

България,  но  не  са  парламентарно  представени  –  коалиция 

„БЪЛГАРИЯ  БЕЗ  ЦЕНЗУРА,  ВМРО-БНД,  ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН  СЪЮЗ,  ДВИЖЕНИЕ  ГЕРГЬОВДЕН“  и  коалиция 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. В консултациите може да участват и 

други партии, които не са парламентарно представени.

4. Районните избирателни комисии се състоят от председател, 

двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите 

на  една  партия  или  коалиция  не  може  да  имат  мнозинство  в 

районната  избирателна  комисия.  Председателят,  заместник-

председателите  и  секретарят  не  могат  да  бъдат  от  една  и  съща 

партия или коалиция.

5. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 

членове  на  РИК,  включително  членове  на  ръководствата  – 

председател, заместник-председатели и секретар, както следва:
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-  в  райони  с  до  9  мандата  за  народни  представители  –  13 

членове;

- в райони с 10 и повече мандата за народни представители –17 

членове.”

Следва  изброяване  на  районите,  номерацията  им  с  броя  на 

членовете на комисиите, както и броя на мандатите и общия брой на 

членовете, които ще се получат след формиране на пълния състав по 

реда на т. 1 – 4 в момента, както следва:

Първи Благоевградски 01 11 17 19

Втори Бургаски 02 14 17 19

Трети Варненски 03 15 17 19

Четвърти Великотърновски 04 8 13 15

Пети Видински 05` 4 13 15

Шести Врачански 06 6 13 15

Седми Габровски 07 4 13 15

Осми Добрички 08 6 13 15

Девети Кърджалийски 09 5 13 15

Десети Кюстендилски 10 4 13 15

Единадесети Ловешки 11 5 13 15

Дванадесети Монтана 12 5 13 15

Тринадесети Пазарджишки 13 9 13 15

Четиринадесети Пернишки 14 4 13 15

Петнадесети Плевенски 15 9 13 15

Шестнадесети Пловдив 16 11 17 19

Седемнадесети Пловдивски   17 11 17 19

Осемнадесети Разградски      18 4 13 15

Деветнадесети Русенски 19 8 13 15

Двадесети Силистренски 20 4 13 15

Двадесет и първи Сливенски 21 6 13 15

Двадесет и втори Смолянски 22 4 13 15

Двадесет и трети София 23 16 17 19

Двадесет и четвърти София 24 12 17 19

Двадесет и пети София 25 14 17 19
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Двадесет и шести Софийски 26 8 13 15

Двадесет и седми

Старозагорски 27 11 17 19

Двадесет и осми Търговищки 28 4 13 15

Двадесет и девети Хасковски 29 8 13 15

Тридесети Шуменски 30 6 13 15

Тридесет и първи Ямболски 31 4 13 15

6.  При назначаване на съставите  на РИК, посочени в т.  5  – 

членове  и  ръководство,  се  запазва  съотношението  между 

парламентарно представените партии и коалиции, както следва:

а) при РИК в изборните райони с до 9 мандата:

- ПП „ГЕРБ“ – 5 членове;

- КП „Коалиция за България“ – 5 членове;

- ПП „ДПС“ – 2 членове;

- ПП „Атака“ – 1 член;

б) при РИК в изборните райони с 10 и повече мандата:

- ПП „ГЕРБ“ – 7 членове;

- КП „Коалиция за България“ – 6 членове;

- ПП „ДПС“ – 3 членове;

- ПП „Атака“ – 1 членове.”

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  поясня,  че  навсякъде  в 

големите комисии, които са с по 17 члена, се взема по един мандат 

поради напускането на „АТАКА”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: „7. Коалициите, които имат избрани с 

техни  кандидатски  листи  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България,  но  не  са  парламентарно  представени,  имат 

право на по един член в районната избирателна комисия, извън броя 

на членовете, посочен в т. 5.

8. При консултациите парламентарно представените партии и 

коалиции и коалициите,  които имат избрани с  техни кандидатски 

листи членове на Европейския парламент от Република България, но 

не са парламентарно представени, правят писмени предложения за 
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състав на РИК и техните ръководства, както и списък с предложения 

за резервни членове и представят документите по чл.  60, ал.  3 от 

ИК.”

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Предлагам  да  отпадне  в 

предпоследния  ред  на  последния  абзац  изразът  „и  техните 

ръководства”, тъй като за ръководства предложения могат да правят 

само парламентарно представени партии.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това ще стане втори абзац:

„Парламентарно представените партии правят предложение за 

ръководства на комисиите.”

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Горе-долу и аз така съм го записал: 

„Парламентарно  представените  партии  и  коалиции  предлагат 

членове на РИ К от предложения състав за председател, заместник-

председатели и секретар.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Е,  може  да  не  е  от  предложения 

състав. „Предлагат членове на ръководството”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Към това  допълнение  задължително 

да напишем, че при назначаването им ЦИК запазва съотношението 

между парламентарно представените партии и коалиции, тъй като 

ние  ги  назначаваме,  а  пък  трябва  да  съобразяваме  със 

съотношението.

РУМЯНА СИДЕРОВА: А това как ще стане, колега Христов?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Както винаги е ставало досега. Нали 

ЦИК назначава РИК?!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но няма начин да има от една и съща 

партия или коалиция двама души в едно ръководство.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Няма значение. След като има закон, 

трябва да се спазва.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Законът казва, че не можеш да имаш 

двама души от една партия или коалиция в ръководството и няма как 

да стане да се спази съотношението.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Хайде, когато дойде ред за спазване 

на  съотношението,  тогава  да  коментираме.  Просто  трябва  да  го 
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запишем,  че  трябва  да  се  спазва.  Спазва  се  съотношението  за 

председатели  и  секретари,  а  пък  за  заместник-председатели  е 

отделен въпрос.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  може  да  бъде.  Аз  лично  като 

вносител не приемам такова предложение.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Вие дали искате да приемете или не, е 

отделен въпрос. Законът го казва.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, законът не го казва, а казва тъкмо 

обратното – че членовете на ръководствата трябва да са от различни 

партии.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Какво пише? „При назначаването на 

членовете  по  ал.  4,  включително  председател,  заместник-

председател и секретар, се запазва съотношението между …”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Разбира  се.  Това  значи  за  цялата 

комисия. Извадете протокола и го прочетете. Аз не го правя, защото 

така  някой  си  тълкувал  или  мислил  закона,  а  се  позовавам  на 

нормата на чл. 61, ал. 3, изречение второ.

Аз  сега  искам  да  кажа  защо  предлагам  и  защо  държа  на 

предложението  си.  Не,  защото  го  е  предложил някой си  народен 

представител, който и да е той, а защото така е записано и гласувано 

от  мнозинството  народни  представители,  така  е  публикуван  и  е 

влязъл в сила Изборния кодекс.

Ал.  3  на  чл.  61,  изречение  второ  казва:  „Председателят, 

заместник-председателите и секретарят не може да бъдат от една и 

съща партия или коалиция.

А що се касае до правилото на ал. 5, то не отменя правилото на 

чл.  61,  ал.  3,  изречение  второ,  а  напротив.  Казва,  че  когато  се 

изчислява  съотношението  между  представителите  на  различните 

партии  и  коалиции,  се  отчитат  и  наличните  в  ръководството 

представители  на  тези  партии  и  коалиции,  а  не  само  останалите 

членове. Те не се изваждат, както беше при ЦИК и съотношението е 

само в останалия  състав,  а  съотношението се  определя за  пълния 

състав  –  ръководство  и  членове.  И  там  се  спазва  съотношението 
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между представителите.  Тоест, сумирайки всички предложения, се 

спазва съотношението между парламентарно представените партии 

и коалиции.

При назначаването не може ГЕРБ да има 5 плюс още двама в 

ръководството.  Не може да  има такова нещо.  Борбата  е  за  ГЕРБ, 

защото никой останал не е повече от половината.

Аз  като  вносител  си  обосновах  предложението.  Има  две 

предложения. Ако в това ни е само спорът, ако искате, да изчистим 

спорното и да вървим нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имам  следното 

предложение.  Колеги,  нека  да  видим  какво  обмисляхме  и 

обсъждахме и при изборите за Европейския парламент, защото ми се 

струва, че беше същият принцип. Но за целта, който сега предлага 

колегата докладчик и по този начин всички единодушно прочетохме 

закона, но очевидно и сме малко изморени.

Затова,  колеги,  давам  20  минути  почивка  и  след  това  ще 

продължим отново.

Почивка до 17,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  14 

 члена  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме  необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното  заседание.

Моля за извинение за това,  че по-късно открих заседанието. 

Зная, колеги, че бяхте тук, но бях ангажирана.

Моля колегата докладчик да продължи с доклада по проекта за 

решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладчикът възприе предложението 

на  колегата  Емануил  Христов  да  отпадне  изразът  „и  техните 

ръководства”,  тъй  като  може  да  се  разбере,  че  и  партиите, 



48

представени  в  Европейския  парламент,  могат  да  предлагат 

ръководства.

Да  има  втори  абзац,  който  да  гласи,  че  членовете  на 

ръководствата се предлагат от парламентарно представените партии 

и коалиции. Аз предлагам тук да се сложи точка. 

Колегата Емануил Христов предлагаше да се впише и текст, 

който  да  звучи  –  мога  да  не  го  възпроизведа  точно,  той  ще  ме 

поправи:

„Между  членовете  на  ръководствата  трябва  да  се  спази 

съотношението  между  парламентарно-представените  партии  в 

Народното събрание.”

Аз  обосновах  становище,  че  съм  против  това  допълнение. 

Позовах се  на разпоредбата  на чл.  61,  ал.  3,  изречение второ във 

връзка и с ал. 5, тъй като съотношението за  членовете на районните 

избирателни комисии, представени от различни партии и коалиции в 

Народното  събрание,  касае  целия  състав,  а  не  отделно 

ръководствата,  отделно  само членовете.  Изборният  кодекс  според 

мен не прави такова разграничение при съставите на РИ К и СИК и 

ОИК даже.

При тези две разграничени мнения всъщност спряхме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  ще  си  оттегля 

предложението,  не  мнението,  а  предложението,  по  простата 

причина, че в решението пише, че това е относно консултациите при 

кметовете. Кметовете не ги интересува ръководствата в ЦИК как ще 

ги  определяме.  Затова  ще  го  оттегля.  Но  мнението  ми  остава  и 

когато ги назначаваме, допълнително ще взема думата. 

Така  сега  съм  съгласен  да  остане  само  кой  има  право  да 

предлага,  а  пък  за  назначаването  –  това  е  работа  на  Централната 

избирателна  комисия  и  на  друг  орган,  а  не  става  по  време  на 

консултациите при кметовете.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов.

Колеги,  в  такъв  случай редакцията  на  т.  8  и  т.  8а,  условно 

наречена, е такава, каквато колегата Сидерова предложи.

Моля, колега, продължете доклада.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „9.  Към  писмените  предложения  за 

състави на районните избирателни комисии по чл. 60, ал. 3, т. 1 от 

ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва да приложи:

-  копие  от  удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на 

партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за 

регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро 

Народно  събрание  или  за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или 

коалицията,  когато  в  консултациите  участва/т  упълномощено/и 

лице/а;”

Тук ви предлагам като авторедакция още едно ново тиренце:

„- списък на лицата, предложени за състав на РИК и техните 

ръководства;”

Това го предлагам, защото освен резерви, най-напред трябва 

да  има  списък  с  предложения  за  състав  на  РИК  и  техните 

ръководства.

„- списък на резервните членове, отговарящ на изискванията 

на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК;

-  копие от диплома или друг документ за  завършено висше 

образование  за  всяко  от  предложените  от  партиите  и  коалициите 

лица;”

Знаете,  другият  документ  обикновено  това  са 

удостоверенията,  когато лицата са покрили всички изисквания,  но 

още формално не е издаден хартиеният документ – диплома.

„- декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от 

лицата,  предложени  за  членове  или  резервни  членове  на  РИК  – 

Приложение № 1”.
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Това приложение при нас  на страницата  е  с  № 611 и пише 

„Приложение  –  декларация”.  Идентична  е  с  тази,  която  сме 

утвърдили при изборите за членове на Европейския парламент.

„10. В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7, 

не са направили предложения за полагащия им се брой членове или 

са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се 

брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии 

и  коалиции,  участвали в консултациите при областния управител, 

чрез жребий.

11. За  проведения  жребий  се  съставя  протокол,  който  се 

подписва от участвалите в консултациите партии и коалиции и от 

областния управител или определеното с негова заповед длъжностно 

лице, което провежда консултациите.”

12.  Под  други  партии  и  коалиции  следва  да  се  разбира 

участвалите  в  консултациите  партии  и  коалиции,  които  нямат 

избрани  свои  представители  в  Народното  събрание  или  в 

Европейския парламент.

13. Ред за провеждане на жребий:

а) партиите  и  коалициите,  които  нямат  представители  в 

Народното събрание или в Европейския парламент и са участвали в 

консултациите  при  областния  управител,  правят  предложение  за 

член на РИК;

б) ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се 

провежда жребий между партиите и коалициите по т. 12;

в) в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с 

изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите 

по   т. 12, направили предложение;

г) областният управител или длъжностното лице, определено 

със заповед на областния управител, което провежда консултациите, 

разбърква пликовете по буква „в“, след което поканва участващо в 

консултациите  лице  да  изтегля  последователно  пликове  до 

изчерпване на броя на незаетите места;
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д) след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря и 

в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и 

имената на предложения от нея кандидат.

14. Когато в консултациите са участвали само парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които 

имат свой представител в Европейския парламент,  както и когато 

при  проведения  жребий  по  т.  13  са  останали  незаети  места, 

предложения  за  попълване  на  състава  на  РИК  се  правят  от 

участвалите  в  консултациите  партии  и  коалиции.  В  тези  случаи 

жребият се провежда по реда на т. 13, букви „в“ – „д“ от настоящото 

решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при 

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

15.  За  проведените  консултации  и  тегления  жребий  се 

съставя/т протокол/и, в който/ито се отразяват:

- имената  на  присъствалите  представители  на  партии  и 

коалициите и на длъжностните лица от администрацията,  както и 

качеството, в което присъстват;

- изразените  мнения  и  предложения,  съгласието  или 

несъгласието с мненията и предложенията на останалите участници 

в консултациите;

- постигнатото съгласие относно разпределението на местата в 

ръководството и на местата за членове на РИК;

- резултатът от проведения жребий;

- въпроси, по които не е постигнато съгласие.

16. Протоколът/ите от консултациите и жребият се подписва/т 

от всички участвали лица.

При  отказ  да  бъде  подписан  протоколът  от  някой  от 

участващите,  това  обстоятелство  се  отбелязва  в  него.  Отказалият 

прилага мотивите за отказа си в писмен вид.

При подписване на протокола с особено мнение от някой от 

участниците  в  консултациите,  това  обстоятелство  се  отбелязва  в 

протокола. Мотивите за особеното мнение се вписват в протокола 

или  се  прилагат  в  писмен  вид  към  него,  като  върху  него  се 
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отбелязват датата и часът на внасянето,  преди изпращането му на 

ЦИК.

Ако  са  постъпили  писмени  възражения  от  партиите  или 

коалициите, те се прилагат към протокола по т. 15, като върху тях се 

отбелязват  датата  и часът  на постъпването,  и заедно с  книжата и 

документите, посочени в чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, се изпращат в 

ЦИК в случаите, посочени в ал. 7 и 11 от чл. 60 от ИК.

17.  При  постигнато  съгласие  между  участвалите  в 

консултациите  при  областния  управител  партии  и  коалиции  за 

състава  на  съответната  РИК  областният  управител  представя  в 

Централната  избирателна  комисия  не  по-късно  от  55  дни  преди 

изборния ден – 10 август 2014 г.:

-  писмено  предложение  за  състава  на  РИК,  което  съдържа 

имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, 

длъжност в комисията, за която се предлага, специалност и партия 

или коалиция, която е предложила лицата;

-  списък  на  резервните  членове,  който  съдържа  имената  на 

предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в 

комисията,  за  която  се  предлагат,  специалност  и  партия  или 

коалиция, която е предложила лицата;

- документите по т. 9 от настоящото решение, представени от 

партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждането на консултациите и 

начина на оповестяването му;

-  протокол/ите,  подписан/и  от  участвалите  в  консултациите 

представители на партиите и коалициите,  включително писмените 

възражения и особени мнения, приложени към него/тях.

18. В случай че областният управител не направи предложение 

или не е постигнато съгласие при консултациите за състав на РИК, 

изпраща  на  Централната  избирателна  комисия  незабавно  след 

консултациите документите по чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, не по-късно 

от 55 дни преди изборния ден – 10 август 2014 г.”
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Предлагам  да  се  добави 

„областният управител” пред  „изпраща на ЦИК….”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Дали да не допълним и „протокола/ите 

от проведените консултации и жребий (ако е проведен такъв),…”?

Предлагам в т. 18 да добавим, че се прилагат „документите по 

чл.  60,  ал.  3,  4  ,5  и протокола/ите  от проведените  консултации и 

жребий (ако е проведен такъв),…”

РУМЕН ЦАЧЕВ: Понеже в тази точка е казано „изпраща на 

ЦИ К незабавно…”, а по-нататък – „не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден”, дали да не запишем „но не по-късно от….”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, ще го добавим. Прав е  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  сме  приключили  с  корекциите  по 

същество, ще допълня още нещо. 

В  т.  3  предлагам  да  добавим  „и  други  партии  и  коалиции, 

които не са парламентарно представени” така, както говорим вече 

надолу  в  решението  и  както  казва  чл.  60,  ал.  3,  последното 

изречение, че могат да участват и други партии и коалиции.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  3  като  последно  изречение  да 

запишем:

„В  консултациите  може  да  участват  и  други  партии  и 

коалиции, които не са парламентарно представени.”

Възприела  съм  всички  предложения  в  хода  на  дискусията. 

Едното беше в т. 6, буква „б” – ПП ДПС  има трима представители, 

АТАКА има един,  в  т.  8  се  добавя  втори  абзац,  че  членовете  на 

ръководствата се предлагат от парламентарно представените партии 

и коалиции. Предполагам, че вие възприехте, че трябва да включим 

и списък на основния състав на РИ К, както беше предложено, и тези 

промени,  които  в  хода  на  текста  направихме  –  вместо  грешно 

отпечатаната  т.  3  да  се  запишат  съответно  т.  12  и  т.  13,  както и 

допълнението от колегата Цачев, което направи в т. 3 и редакцията 

на т. 18.  А в третото тира не е т. 1, а е т. 9.

Колеги, предлагам да видите и Приложението.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: По декларацията искам едно – две неща да 

кажа. Те са пак технически, тъй като са останали от декларацията от 

предходния избор.

Тук удостоверение за постоянно пребиваване и т.н.  и  личен 

номер  според  мен  трябва  да  отпадне.  Имам  право  да  гласувам  в 

изборите за членове „за Народно събрание”. Т. 2 също да отпадне 

като цяло. Т. 4а е по отношение на Европейския парламент, за вида 

избор.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В интерес на истината бях забравила 

да я изготвя и затова копирах тази. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения? Виждам, че докладчикът възприе всички направени 

предложения. Не виждам други предложения.

Колеги, закривам дискусията по този проект на решение.

Моля,  гласувайте  така  предложения  проект  на  решение, 

изменен  и  допълнен  в  заседанието,  ведно  с  Приложение  №  1,  а 

именно Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс.

Ще помоля колегата Пенев да брои гласовете.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева.); 

против – няма. 

От  залата  отсъстват:,  Цветомир  Томов,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева и Ивайло Ивков.

Решението се приема.

Решението има № 652-НС.

Преминаваме към следващия проект на решение –  по точка 

шеста от дневния ред:

  6.  Проект на решение за промяна в състава на ОИК-

Рудозем, област Смолян.
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 Докладчик  е  колегата  Мусорлиева.  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева, за да приключим с проектите на решения за днес и да 

продължим с другата част от дневния ред.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпила  е 

молба  с  вх.  №  МИ-15-128/31.07.2014  г.,  с  която  назначеният  за 

заместник-председател на ОИК – Рудозем, област Смолян,  господин 

Андрей Пехливанов ни моли да бъде освободен.

Преписката  е  при  мен.  Налице  са  всички  необходими 

документи  –  лична  молба,  заявление,  предложение  на 

представляващия групата. Всичко е налице при мен. Затова ви моля 

да приемем следното решение:

„ОСВОБОЖДАВА  като  заместник-председател  на  ОИК  – 

Рудозем, област Смолян, Андрей Миленов Пехливанов, ЕГН …, и 

анулира издаденото му удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

този проект на решение.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

От  залата  отсъстват:,  Цветомир  Томов,  Георги  Баханов,  

Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло  Ивков и Иванка 

Грозева.

Решението се приема.

Решението има № 653-ПВР/МИ.

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка седма - 

от дневния ред:

7 Доклад по писмо от МВнР.
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Докладчик  е  колегата  Сидерова.  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Писмото  от  Министерството  на 

външните работи е качено в мрежата в днешното заседание, както и 

отговорът.  То  е  от  постоянния  секретар  на  министерството 

господин Георги Димитров.

Ако желаете, сега можете да го имате за информация, а утре 

да го гласуваме. Ако желаете, може и сега да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  доколкото  аз 

разбирам, то е обсъждано.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не е обсъждано. Днес съм  писала 

писмото и поради тази причина предложих колегите да го погледнат 

и утре да го гласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  да  го 

отложим за утре. Отлагаме го за утре.

Колеги, продължавам със следващата точка –  точка осма – 

от дневния ред:

8.  Доклад  по  писмо  до  областния  управител  на  област 

София-град.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  текстът,  който  аз  съм  ви 

предложила,  е  с  № 1019,  качено  е  и  самото питане от  областния 

управител.  Но колегата  Златарева  е  подготвила  друг  текст,  който 

звучи обратно на отговора, който аз съм предложила.

Аз ви предлагам наистина да си дадем възможност и двата 

текста да обсъдим  и утре да го гласуваме. Както прецените.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само ще помоля 

да кажете във вътрешната поща кой е номерът на писмото.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Номерът на писмото е № 051.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  А  кой  е  номерът  на 

отговора?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Номерът  на  подготвения  от  мен 

отговор  е  № 1019,  а  подготвеният  от  колегата  Златарева  отговор 

няма номер, а е с думички „ПР-МЗ”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви за утре 

да се запознаете с писмото и отговорите. Отлагаме и тази точка за 

утре.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред – 

точка девета:

9.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Бойчиновци.

Докладчик по тази точка е колегата Метин Сюлейманов.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  в  Централната  избирателна  комисия  са 

постъпили три искания за изплащане на възнаграждения на членове 

на ОИК – Бойчиновци. Ще ги докладвам последователно едно след 

друго.

Първото  е  с  наш вх.  № МИ-15-116 от17.07.2014  г.  На  това 

заседание  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  се 

запознават  с  писмо  от  председателя  на  Общинския  съвет  за 

прекратяване пълномощията на общински съветник – Валя Йончева 

Кръстева,  която  повече  от  шест  месеца  не  изпълнява  своите 

пълномощия. Поради тази причина предлагат нейните правомощия 

да бъдат прекратени на основание чл. 37, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.

Също така на това заседание като втора точка от дневния ред е 

подготвено  уведомително  писмо  до  Валя  Йончева  Кръстева, 

евентуално, ако има някакви възражения във връзка с това писмо на 

председателя на Общинския съвет.

Следващото  искане  е  дошло  с  наш  вх.  №  МИ-15-117  от 

17.07.2014 г. След като не постъпва възражение от Валя Кръстева, 
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Общинската избирателна комисия прекратява нейните пълномощия 

като общински съветник.

Третото  искане  е  заведено  с  наш  вх.  №  МИ-15-118  от 

17.07.2014  г.,  като  на  това  заседание  се  обявява  за  избран 

следващият в листата за общински съветник.

Предлагам  с  едно  протоколно  решение  да  одобрим 

изплащането  на  възнагражденията,  като  за  първото  и  второто 

заседание те да бъдат за сметка на общинския бюджет, а за третото, 

на което е станало избирането на следващия в листата – за сметка на 

държавния бюджет.

Това е засега и след малко, ако приемете моето предложение с 

протоколно решение да одобрим изплащането на възнагражденията, 

искам да продължа с още един доклад.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Има ли коментари, въпроси? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Маргарита Златарева,  Владимир Пенев,  Емануил Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

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

От  залата  отсъстват Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Цветомир  Томов,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков и Иванка Грозева.

Предложението се приема.

  ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейманов.

Колеги, преди да продължи колегата Сюлейманов, само да ви 

помоля, защото до преди мъничко изпитвах затруднение с намиране 

на качени във вътрешната мрежа проекти, да ви информирам и да ви 

помоля.  В  активен  период  за  избори  за  Народно  събрание  сме. 

Отворена е нова голяма папка „Народно събрание” и там се качват 

проектите за заседания от 4 август 2014 г. насам.
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Затова  ви  моля  и  вие  да  припомняте,  а  също  и  на 

администрацията ще посоча, че в тази папка „Народно събрание” в 

подпапка  „Заседания”  да  се  качват  проектите,  а  не  в  папка 

„Европейски избори”, които приключиха.

Заповядайте, колега Сюлейманов.

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Колеги, искам да продължа пак с 

Общинската  избирателна  комисия  –  Бойчиновци.  От  тях  в 

Централната избирателна комисия е постъпило уведомително писмо 

с  наш  вх. № МИ-14-5  от  23.07.2014  г.,  с  което  писмо  те  ни 

уведомяват  за  това,  че  от  проведеното  заседание  на  15  декември 

2012 г. не са си получавали възнагражденията.

Аз  си  направих  труда  и  проверих.  Наистина  има  такова 

решение.  С  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  на  20  декември  има  одобрено  изплащане  на 

възнаграждения,  след  това  на  9  юни  2014  г.  пак  с  протоколно 

решение пак има одобрено възнаграждение на членовете на ОИК за 

дадени дежурства.

Днес  проведох  телефонен  разговор,  за  да  проверя  каква  е 

ситуацията, дали има някакво развитие на нещата. Те са притеснени 

и ми заявиха да докладвам на членовете на Централната избирателна 

комисия, че всички са си подготвили заявленията за освобождаване 

като членове на ОИК – Бойчиновци, с оглед на така създалата се 

ситуация.

Оттук нататък трябва да преценим дали да се обадим на кмета. 

А  също  така  има  постъпило  писмо,  доколкото  разбрах,  и  до 

областния управител на Монтана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  моля  Ви  да 

потвърдите за повече информация и на членовете на Централната 

избирателна  комисия,  и  за  протокола  дали  сумите,  които  им  се 

дължат, са за сметка на държавния или на общинския бюджет.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАНОВ:  Да,  проверих.  Тези  заседания, 

които са минали, са за сметка на държавния бюджет.
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Благодаря  Ви,  колега  Сюлейманов.  Колегата  постави  един 

сериозен въпрос. Ние имаме – аз си спомням и съм разпределила, 

както  той  правилно  докладва  –  едно  писмо  от  членовете  на 

Общинската избирателна комисия, че са готови да подадат своите 

оставки.

Колеги, откривам дискусията. 

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз по отношение на изплащането на 

възнагражденията  предлагам  да  се  провери  дали  в  общината  са 

постъпили  преведени  пари  от  държавния  бюджет,  тъй  като 

възнагражденията са за сметка на държавния бюджет. Да не би да се 

окаже,  че  общината  не  ги  е  изплатила,  а  всъщност  средствата  са 

постъпили, което според мен е твърде вероятно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.

Колеги,  съгласни  ли  сте  да  отложим  дискусията  по  тази 

точка, след като колегата Сюлейманов направи справка дали сумите 

от държавния бюджет са преведени в общината.

Колеги, който е съгласен с това предложени, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева);  против – 2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев).

От  залата  отсъстват: Цветомир  Томов,  Георги  Баханов,  

Владимир  Пенев,  Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло 

Ивков .

Предложението се приема.

Благодаря.

Колега  Солакова,  ще  се  ползвате  ли  от  правото  си  на 

обяснение на отрицателен вот? Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С оглед на това, че това не е първият 

случай,  моето  предложение  беше  да  се  изпрати  писмо  до 

Министерския  съвет  с  изискване  на  отговор  дали  са  преведени 
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парите,  за  да  можем  да  разполагаме  с  официално  становище  на 

Министерския съвет, особено, ако има закъснение от тяхна страна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова. След като бъде извършена проверката, която гласувахме, 

може би ще се наложи и това да направим.

Колеги, продължаваме със следващата –  десета точка – от 

дневния ред:

10. Доклад  за  среща  н  представители  на  Временните 

обществени съвети на българите в чужбина.

Заповядайте, колега Златарева, да докладвате.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, по повод на 

искане  на  представители  на  Временните  обществени  съвети  на 

българите,  живеещи в  чужбина,  да  имаме  среща с  работна  група 

1.10, вчера се състоя такава. Присъстваха само двама представители. 

Единият  от  Франция,  другият  от  Австралия,  като  по  скайпа 

трябваше да се включи един представител от Канада. Той наистина 

присъстваше.  Слушаше,  но  ние  не  му  дадохме  думата  и  той  се 

изключи. Това стана поради малко ожесточеното обсъждане.

На сайта са качени всички материали, които тези Временни 

обществени съвети на българите в чужбина ни представят. Можете 

да  ги  видите  във  вътрешната  мрежа.  Те  наистина  са  направили 

голямо усилие. Правят анализи какво може да се подобри. Повечето 

от нещата ние възприемаме като нещо, което съществува в нашата 

Централната избирателна комисия и не е нещо ново. Но, така или 

иначе,  може  да  се  вземе  някое  рационално  зърно  от  техните 

предложения. 

Например те  са  направили голяма таблица за  съставяне  на 

секции. Те предлагат секциите да се откриват както е вече според 

закона – според новия Изборен кодекс – по места, а не по населени 

места.  Дали са една карта на Лондон, в която се казва:  примерно 

секцията  Лондон  –  3,  че  е  Абърдийн  и  т.н.  И  така  да  създадем 

секциите със самите наименования на районите като места, защото 
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нали  ние  не  пишем  „населени  места”.  Дали  са  една  карта  и  на 

Истанбул, и на Бурса и по този начин според мен – разбира се, това 

ще го обсъждаме в работната група и след това, когато създаваме 

секциите – е възможно още от началото секциите да се посочват не 

само като „Лондон – 1”, „Лондон – 2” или „Бурса – 1”, „Бурса – 2”, а 

с конкретните райони. По този начин самите избиратели според тези 

изследвания  ще  се  ориентират  в  каква  посока  ще  пътуват,  за  да 

гласуват на предстоящите избори.

Всички материали са качени на вътрешната мрежа. Разбира 

се,  предлагат  и  едно  падащо  меню,  когато  правим  интернет 

страницата с електронните заявления, там също да има място, а не 

само населено място. И така – за облекчение на избирателите.

Всичко това,  подробно описано,  се намира във вътрешната 

мрежа и,  който желае,  и,  разбира се,  всички да го видите.  Има и 

карти. Мисля, че с тази среща те помогнаха на работна група 1.10 за 

бъдещото съставяне на секции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева. Разбирам, че това е за сведение. Вътрешният № е НС-00-

45.

Колеги,  наистина  и  аз  се  присъединявам  към  апела  на 

госпожа Златарева да се запознаем с така предложените материали, 

защото,  ако Централната избирателна комисия приеме определени 

предложения,  постъпили  от  Временните  обществени  съвети  на 

българите  в  чужбина,  то  предполагам  –  не  съм  се  запознала  с 

материала,  но  предполагам,  че  ще  е  необходима и  консултация  с 

Министерството  на  външните  работи  по  определени  въпроси,  с 

изпълнителя на интернет страницата ни по други въпроси във връзка 

с представяне на информация..

Моля ви да се запознаем и да обсъдим в работен порядък тези 

предложения. Да видим кои от тях приемаме и кои – не, за да можем 

оттук насетне и безпроблемно да продължим с работата си.

Заповядайте, колега Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно и в тона и на  госпожа 

Златарева,  и на Вас,   госпожо председател,  само да припомня, че 

когато беше тук, в залата  господин Стефан Манов и ни показа този 

много добре организиран сайт, стъпил на базата на нашите данни от 

избирателни списъци за секциите по места, нека да имаме предвид, 

че имаше много добро подобно предложение в предните избори – за 

кандидати за Европейския парламент – и можем спокойно отново да 

погледнем  идеята.  Тя  е  визуализирана  добре.  Между  другото, 

българите в чужбина се ползваха изключително много от този сайт. 

Той беше много прост, много ясно онагледен от Боян Юруков, който 

беше го изготвил, с данни, с които разполага онлайн от Централната 

избирателна комисия – от нашия сайт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Заповядайте, колега Чаушев. Простете, не Ви видях.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз приветствам всички предложения за 

гласуването, които са представени и които видях. Само че не ми е 

ясно тези временни обществени съвети какво точно представляват. 

Може би аз не съм чул. Сайт ли имат? Каква е структурата? Какво 

включват и т.н.? Ако може  просто да бъда насочен, за да го видя. Не 

знам какво е това като структура.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Те не са официализирани и не 

са регистрирани като юридическо лице. Но те бяха предложили за 

конкретните  избори  едно  много  хубаво  клипче-карта  с  всички 

секции по света, които ние сме създали. Това има предвид  госпожа 

Мусорлиева.

Иначе тук ще видите картите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цанева

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колега  Чаушев,  обществените  съвети  са 

нещо, което не е ново за България. За да не Ви преразказвам сега, ще 

Ви предложа да прочетете Закона за българите, живеещи в чужбина, 

да влезете в сайта на Агенцията за българите в чужбина. И в този 
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закон ги има структурите на тези съвети. Те се избират на еди си 

колко години, в настоятелството – не помня – но влиза министърът 

на външните работи или нещо такова. Оттам можете да почерпите 

информация за  тези  Временни обществени съвети  на  българите  в 

чужбина.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Тоест,  това  са  обществените  съвети  по 

закона,  който  цитирахте?  Понеже  чух  „временни  обществени 

съвети”, затова попитах. Но ще го видя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  –  точка 

единадесета – от дневния ред:

11. Писмо - отговор до областния управител София – град.

Докладчик  е  колегата  Иванка  Грозева.  Заповядайте,  колега 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:   Госпожо председател, колеги, както си 

спомняте,  вчера  получихме  едно  писмо  с  вх.  №  НС-05-2  от 

05.08.2014 г., което на вчерашното заседание ви докладвах. То е от 

областния управител на област София, с което той ни задава няколко 

въпроса, а именно: общия брой на членовете на 23-та, 24-та и 25-та 

РИК, членовете на РИК от парламентарно представените партии и 

коалиции,  техния  брой,  както  и  да  ги  уведомим  кои  партии  и 

коалиции  имат  избрани  с  техни  кандидатски  листи  –  членове  на 

Европейския парламент, но не са парламентарно представени. 

Отложихме  отговора.  Предлагам  ви  следния  проект  на 

отговор, който е с два реда:

„Отговорите на поставените въпроси във Ваше писмо с вх. 

№  НС-5-2  от  05.08.2014  г.  на  Централната  избирателна  комисия 

можете  да  намерите  в  Решение  №  652-НС  от  06.08.2014  г.  на 

Централната  избирателна  комисия,  в  което  се  определя  редът  за 

провеждане на консултациите при областните управители.”



65

Решението,  което  съм  посочила,  е  току-що  приетото  и 

докладвано  от   госпожа  Румяна  Сидерова.  В  него  се  намират 

отговорите на всички, поставени от областния управител въпроси.

Ако  комисията  прецени,  да  им  изпратим  като  приложение 

копие от решението, аз не възразявам. Но тъй като решенията ни се 

качват  на  сайта  и  са  общодостъпни  веднага  след  приемането  им, 

както комисията прецени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги, чухте предложения проект за отговор и въпроса на 

госпожа Грозева да изпратим ли копие от съответното решение или 

не. Колеги, моля за вашите становища.

Не виждам желаещи. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на писмо, 

ведно  с  приложение  на  приетото  от  нас  Решение  №  652-НС  от 

днешна дата.

Моля, гласувайте, колеги.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева); 

против – няма. 

От  залата  отсъстват:,  Цветомир  Томов,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Благодаря.

Колеги, продължаваме със следващата – дванадесета точка – 

от дневния ред:

12. Доклад във връзка с необходимостта от закупуване на 

офис-техника за нуждите на Централната избирателна комисия.
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 Докладва  колегата  Емануил  Христов.  Заповядайте,  колега 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  преди  два  дни   госпожа 

председателката  ли беше или  госпожа Солакова – не мога да  си 

спомня – коментира една докладна записка от главния секретар по 

отношение  на  необходимостта  от  закупуване  на  офис-техника, 

включваща  специално  принтери,  ксерокси  и  копирни  апарати  за 

нуждите на Централната избирателна комисия. Тогава стана въпрос, 

че сме ангажирали едно лице – Страшимир Страшимиров – което да 

подготви техническата документация.

Тъй  като  към  вчерашния  ден  не  беше  пълна  техническата 

документация,   днес  се  получи допълнително пояснения към нея, 

която  касае  специално  устройствата  за  принтерите,  печатащото 

устройство и скенера, който е листов тип, а не този, който е бавният 

скенер.

Така  че  вече  можем  да  кажем,  че  имаме  пълната 

документация по отношение на подготовка на техническите части. 

Това,  което е  необходимо за Централната избирателна комисия,  е 

посочено в докладната записка от администрацията. В тази докладна 

записка  е  посочено,  че  е  необходимо за  нуждите  на  Централната 

избирателна комисия – за кабинет № 78 – един принтер, който е с 

капацитет  минимум  33  страници  в  минута,  тонерът  да  бъде  с 

капацитет 4 00 страници. Подобни принтери са необходими за стая 

№ 23 – канцеларията.

На предното заседание,  ако си спомняте,  добавих, че такъв 

принтер е необходимо и за стая № 25, в която сме аз и  госпожа 

Бойкинова,  тъй  като  единствено  там  през  пролетта,  когато  са 

закупувани  принтери,  е  останало  без  тези  многофункционалните 

принтери.  А  има  един  може  би  от  най-старите  принтери  – 

„Лексмарк”. Също така е необходим принтер за стая № 19, която е 

стаята, където работят машинописките.

В същото време е необходим един скенер от листов тип. Това 

е от скоростните скенери, който е необходим за кабинет № 60, както 
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и  една  професионална  копирна  машина,  тъй  като,  както  всички 

знаете, преди няколко месеца излязоха от строя две от големите ни 

копирни машини и де  факто сега  сме с  огромна нужда от  такава 

техника.

В тази връзка именно  госпожа Алексиева беше предложила 

да търсим съдействие от Народното събрание в този период, в който 

то  няма  да  работи  –  поне  във  връзка  с  изборите  да  могат  да  ни 

предоставят  техника.  Все  още нямаме краен отговор,  но така или 

иначе,  самата  процедура по ЗОП,  която  е  необходимо да  спазим, 

изисква един период средно от 40 дни – 38 дни е минималният срок. 

В  тази  връзка  трябва  колкото  може  по-спешно  да  вземем 

подобно решение.

Затова  аз  предлагам  именно  Централната  избирателна 

комисия  да  вземе  решение  именно  за  закупуването  на  четири 

принтера от тези многофункционалните, за които ви казах, за един 

скенер от листов тип за стая № 60. Въпросът е да обсъдим една или 

две от професионалните копирни машини. При нас излязоха от строя 

две машини.

Доколкото  аз  получих  допълнителна  информация,  ние  в 

момента имаме две. Но тази, която се намира в стая № 23, също е 

твърде много амортизирана и е възможно скоро и тя да ни изостави, 

тъй като е от по-старите.

Само  за  сведение  ще  ви  кажа,  че  от  направената  справка, 

която е дадена тук, става въпрос за дадени спецификации на няколко 

вида машини и висок клас, от среден клас и от по-нисък клас. 

Предложението,  което  бих  направил  аз,  пък  и  което 

представителят преди, е да вземем машина от среден клас, но от така 

да се каже по-високия среден клас, тъй като примерно най-високият 

клас  прави  по  300 000  листа  месечно,  нещо,  което  не  ни  е 

необходимо. Но пък обикновеният среден клас прави между 10 000 и 

20 000 листа. В рамките на около 30 000 листа месечно копирните 

машини от среден клас, но от по-високото ниво, мисля, че ще бъдат 

напълно достатъчни.
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Цените на тези копирни машини варират от порядъка между 

10 и 20 000 лв. с ДДС – без ДДС съответно с 20 процента по-малко. 

А  пък  цените  на  принтерите  са  в  рамките  –  посочени  тук  като 

примерни офертни – варират от порядъка на  1000 до 1 500 лв.,  а 

специално за  бързия  скенер е  от  порядъка  на  1 500 лв.,  а  пък на 

многофункционалните принтери също така са от порядъка на 1 100 

лв.,  което означава 1 300 – 1 400 лв. с ДДС, тъй като по принцип 

цените ги дават без ДДС.

Затова,  ако  послушате  мен,  аз  бих  предложил,  тъй  като 

знаете, че тези неща стават бавно, да поръчаме две копирни машини 

от среден клас. Едната веднага ще влезе в стаята, а за другата също 

имаме други помещения, които служат като канцеларии. Предлагам 

да закупим два от среден клас копирни машини, четири принтера и 

един скенер от листов тип за нуждите на Централната избирателна 

комисия.  Имаме  такива  скенери,  доволни  сме  от  тях.  Бяхме  ги 

закупили  във  връзка  с  деловодната  система.  Видях,  че  и  при 

госпожа Красимира Манолова има един такъв. Така чете не струват 

много  и  затова  предлагам  да  вземем  принципно  решение  и  да 

оправомощим съответно администрацията да изготви необходимата 

документация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като ние вече 

го обсъдихме, аз да припомня, че ще се наложи процедура по Закона 

за  обществените  поръчки.  В  момента  определяме  предмета  на 

поръчката.  Колеги,  чухте  предложението  на  колегата  Христов  по 

отношение  на  предмета  на  поръчката.  Имате  ли  коментари?  Не 

виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  предмет  на 

поръчката, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.);  против – няма. 
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От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Цветомир  Томов,  

Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева  и  Ивайло  

Ивков.

Предложението се приема.

Колеги, както знаете, изготвена е техническа спецификация 

за абсолютно всички възможни елементи на предмета на поръчката. 

Ние току-що определихме предмета на поръчката. 

Колега  Христов,  да  подложим  на  гласуване  техническите 

спецификации,  като  на  администрацията  на  Централната 

избирателна  комисия  е  възложена  подготовката  на  останалите 

документи за провеждане на процедура по ЗОП. Тя вече е изпълнена 

и  тогава  ще  видим  всички  документи,  останалите  документи  за 

произвеждане на процедура по ЗОП. Но онова, което е важно, е ние 

да гласуваме също така и този елемент „технически спецификации” 

и прогнозна цена, която беше възложена с протоколно решение от 

22.07.2014  г.  на  Централната  избирателна  комисия,  налице  е  от 

дирекция  „Информационни  и  комуникационни  системи”  към 

Народното събрание, ако Народното събрание се съгласи, както то 

след това направи.

Колеги,  да  одобрим  техническите  спецификации  които  са 

стандартни. 

Моля, гласувайте.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Цветомир  Томов,  

Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева  и  Ивайло  

Ивков.
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Колеги,  да  гласуваме  възнаграждение  на  лицето,  което  е 

изготвило проекта на технически спецификации и прогнозна цена, в 

размер на 300 лв.

Моля, гласувайте, колеги.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  

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

От  залата  отсъстват:  Румяна  Сидерова,  Цветомир  Томов,  

Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Йорданка  Ганчева  и  Ивайло  

Ивков.

Поемаме  ангажимент  вече  цялата  документация  да  бъде 

представена на вниманието на Централната избирателна комисия за 

финално одобрение и да влезем в процедура.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

13. Отговор на писмо от Стефан Манов

  Докладва колегата Емануил Христов

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви.  Колеги,  по  времето, 

когато съм бил в отпуск, ми е разпределено едно писмо, получено по 

електронната поща от  господин Стефан Манов,  което касае една 

заявка по заявление за достъп до обществена информация. 

Тъй като е съвсем кратка, ще прочета за какво става въпрос.

„Уважаема  госпожо председател, уважаеми членове на ЦИК! 

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да 

ми бъде предоставена следната информация.”

Ще си позволя заедно с  четенето  да кажа мнението ми по 

съответните точки, тъй като те са няколко.

Първо. „Да ми бъде предоставена следната информация:
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І.  Резултат  от  проверката  за  гласуване  в  нарушение  на 

правилата на Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 г.”

- двойно и многократно гласували;

- гласували непълнолетни лица….” и т.н.

Такава проверка е извършена, но аз лично нямам информация 

дали сме я получили все още. Ако съм бил в отпуск и е получена, не 

знам.  Има  ли  такава  информация?  Някой  знае  ли  нещо  по  този 

въпрос?

Проверката, която се прави от ГД  ГРАО за двойно гласуване,

…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имам 

неофициална информация,  че резултатите  от проверката  ще бъдат 

готови в средата на месеца.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Значи в момента по тази точка ще 

отговорим, че все още нямаме информация. Не сме го коментирали, 

защото знам каква е практиката. Тоест, по тази точка не можем да 

дадем все още отговор.

„ІІ.  Брой  български  граждани,  вписани  в  избирателните 

списъци в друга страна-членка на Европейския съюз, във връзка с 

изборите за Европейския парламент – общо и по държави, както и 

броя гласували на изборите в съответната страна (за тези, за които е 

получена  информация),  брой  български  граждани,  участвали  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  кандидатски 

листи в друга страна-членка, както и броя на евентуално избраните 

такива.”

Колеги, аз не зная защо специално  господин Манов задава 

този въпрос, тъй като по принцип ние нямаме избирателни списъци 

в чужбина. Тоест, всички са дописвани „под чертата”, както казваме 

ние.  Така  че,  де  факто,  всички,  които са  вписани под чертата,  са 

именно хората,  които са гласували. Тоест,  броят на гласувалите в 

дадената  страна  съответства  на  тези,  които  са  били  вписани  в 

изборните  списъци  и  това  го  има  на  сайта  на  Централната 
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избирателна  комисия.  Дадено  е  и  по  секционни  избирателни 

комисии, по държави и т.н. 

Тук явно се иска някаква сумарна информация. Ще подготвя 

такава  информация,  както иска  лицето –  по държави.  Ще помоля 

някои от сътрудниците да ми помогне в това дело.

Третото,  което  явно  за  него  е  съществено,  е,  че  иска 

информация относно така наречените забранителни списъци и то със 

стара  дата  –  първо,  на  местните  избори  от  23  октомври  2011  г. 

Интересува се от броя на лицата, вписани в списъците по чл. 187, ал. 

1, т. 7 от отменения Изборен кодекс – общо за страната и по МИР-

ове, както и по вид основания за включване в списъка, в частност – 

броя на лицата, включени в списъците поради наличие на настоящ 

адрес извън страната  - въпросът за уседналостта. Втората точка пак 

за забранителните списъци е за изборите за Европейския парламент 

на 25 май 2014 г., броя на лицата, вписани в списъците по чл. 38 от 

действащия Изборен кодекс – общо за страната и по МИР-ове, както 

и по основание и т.н.

По отношение на забранителните списъци по стария Изборен 

кодекс,  пък  мисля,  че  и  по  новия  Изборен  кодекс,  Централната 

избирателна  комисия  няма  някакво  отношение,  тъй  като  не  ги 

съставяме ние, не ги получаваме ние, не ги изпращаме. 

Аз  предлагам  по  този  въпрос  да  отговорим  на   господин 

Манов, че следва да се обърне към ГД  ГРАО, мисля, че те правят 

списъците на кметствата и за старите избори, и за новите избори.

Той е в правото си да пита, така че ще му отговорим. Иска да 

му  отговорим  по  е-mail  за  по-спешно.  Писмото  му  е  от  17  юни, 

тоест, повече от три седмици са минали, но за съжаление бяхме в 

отпуск  и  нямахме  възможност.  Така  че  това  е  първият  случай,  в 

който мога да го докладвам.

Мисълта  ми е,  че  информацията,  която  той иска,  е  твърде 

малко,  която ние можем да  му  дадем,  тъй като  по отношение на 

забранителните списъци нищо не можем да му дадем, по отношение 

на гласуването в чужбина нещата наистина може сам да си ги събере 
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– има ги по държави, по всичко. Може би той се затруднява или пък 

мисли,  че  при  нас  има  някаква  кой  знае  каква  обобщена 

информация. Но ще я обобщим. Не е кой знае колко, все пак този 

път държавите са 40. Така че ще изготвим тази информация.

А  колкото  до  проверката  на  резултатите  от  гласуването  в 

нарушение, и нас ни интересува този въпрос, но все още не е дошъл 

при нас.

Така че смятам в този вид да бъде подготвен отговора. Като 

го  подготвя,  ще  ви  го  представя  още веднъж.  Сега  докладвам  за 

сведение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Предоставяме  на 

господин Христов да отговори по този начин.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преминаваме към 

следващата точка от дневния ред.

18. Разни

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  по  е-mail  на 

нашата  електронна  поща  е  пристигнало  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-

36/05.08.2014 г. Същото е изпратено от Йон Джей Су – директор на 

отдел  „Международни  отношения”  на  Националната  изборна 

комисия на Република Корея.

Със същото те се обръщат към  господин Владимир Христов, 

който  беше  член  на  старата  Централна  избирателна  комисия.  Но 

така или иначе,  то е  насочено към самата Централна избирателна 

комисия.  Те  благодарят  за  това,  че  Централната  избирателна 

комисия  е  изпратила  свой  представител,  който  е  участвал  в 

Асамблеята за учредяването на Асоциацията на всички централни 

избирателни комисии в света, което се състоя през октомври 2013 г. 

Тогава  изпратихме  като  представител  въз  основа  на  протоколно 

решение на Централната избирателна комисия колегата  Владимир 

Христов.
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Със  същото  ни  уведомяват,  че  Лий  Мин  Бог,  който  е 

председател  на  Националната  избирателна  комисия  на  Република 

Корея  и  същевременно  е  и  председател  на  Асоциацията  на 

избирателните комисии, има желание да посети Република България 

в периода 24 – 25 септември 2014 г., през което време би искал да 

посети  Централната  избирателна  комисия,  за  да  разбере  и  да  се 

запознае по-добре с комисията и как функционира тя и съответно да 

се  използва  срещата  за  евентуално  сътрудничество  между  двете 

централни избирателни комисии.

Независимо, че това съвпада с нашия активен период, в който 

ние ще бъдем в период на подготовка на изборите на 5 октомври 

2014 г.,  аз лично считам, че една такава среща би следвало да се 

организира и не би следвало ние да отказваме възможността най-

малкото ръководството, а по протокол би трябвало това да е нашият 

председател  –   госпожа  Алексиева  –  да  приеме  председателя  на 

Избирателната комисия на Република Корея,  за да може дори и в 

кратко време, но все пак да установим този контакт, тъй като един 

директен  отказ  от  наша  страна,  включително  и  дори  с  едно 

обосноваване…..

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Откъде знаете, че ще откажем?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Не,  аз  мотивирам  да  не 

отказваме. Като докладчик имам право да изложа мнението си.

В тази връзка предлагам все пак да изпратим едно официално 

писмо, в което да благодарим за желанието  господин Лий Ин-Бок да 

посети България и съответно да приемем поканата през този период, 

като, разбира се, той предварително ни укаже кога точно би желал да 

се срещнем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Може ли преди да  дам 

думата на  госпожа Мусорлиева, да попитам, тъй като не разбрах, в 

момента влизах в заседанието, дали визитата е само и единствено по 

повод установяване на контакт с Централната избирателна комисия 

тук на място, или обхваща и други планирани дейности. Това ни е 
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необходимо,  за  да  знаем  и  как  по-прецизно  да  формулираме 

отговора. Това е първият ми въпрос.

Вторият  ми въпрос  е  към кого  е  адресирано  писмото  като 

такова?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Писмото  е  адресирано  до 

господин Владимир Христов, който беше член на старата Централна 

избирателна комисия, който присъства – аз това го докладвах – на 

учредителното събрание на Асоциацията на избирателните комисии 

по  силата  на  съответното  решение  на  Централната  избирателна 

комисия.

Посещението е само да посети, за да се запознае и съответно 

установяването  на  сътрудничество  между  двете  централни 

избирателни комисии. Поне така е посочено в е-mail.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Андреев.

Поставих  тези  въпроси  неслучайно.  Моето  лично 

предложение е, първо, в това писмо те да бъдат уведомени, че има 

нов състав на Централната избирателна комисия. Второ, все пак ние 

– аз подкрепям предложението да проведем такава среща – да кажем 

още в това писмо, че ние ще бъдем в активен период. Да има такава 

информация.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Господин  Христов  е  изпратен  от 

Централната избирателна комисия в качеството му на упълномощен 

с решение. Съвсем не е необходимо да уведомяваме света какъв е 

съставът,  дали  е  променен  или  не.  Институцията  Централна 

избирателна комисия винаги е тази институция и никого не касае 

какъв е съставът. Тя винаги се представлява от председателя, който 

и да е той в момента. Така че според мен, без да се заяждам, този 

въпрос за мен отпада категорично.

Аз абсолютно подкрепям колегата Александър Андреев и ще 

ви кажа защо. На форуми по света – това е един друг въпрос, който 

няма сега да повдигам, но само ще открехна завесата за размисъл – 
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знам,  че  чрез  Министерството  на  външните  работи  се  канят 

официалните лица. Но струва ми се, че сме единствената централна 

комисия в света, която не си позволява да кани колеги, а сме канени 

навсякъде. На мен най-малкото ми е неудобно – все едно кой ходи и 

къде  ходи  –  но  ние  е  редно  да  приемем  вече  такава  покана 

независимо  от  периода.  Нищо  няма  да  коства  да  упълномощим 

момче или момиче с английски език, за да придружава човека. Той 

ще влезе не по-вече от един – два пъти тук и т.н., и т.н.

Не мисля,  че има значение дали сме в активен период или 

неактивен период.  В активни периоди са ни приемали на толкова 

високо ниво по света – един месец преди избори, по време на избори 

и т.н. Не може да има такива оправдания. 

Това е лично моето мнение.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Всъщност  Вие 

допълнихте и моето становище, колега Мусорлиева, по отношение 

на срещата. Въпросът е да информираме, че ще имаме такъв период, 

но да приемем поканата.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  си  мисля,  че  ние  няма  да 

приемаме  поканата,  а  ще  отправим  покана  в  отговор  на 

предложението и възможността на представител на тази централна 

избирателна комисия да бъде по това време в България.

Днес  с  мен  се  свърза  представител  на  посолството  на 

Република Корея в България и ме уведоми, всъщност ме попита на 

кой  адрес  да  изпрати  това  писмо,  като  ме  уведоми,  че  досега 

кореспонденцията е била изпращана на  господин Христов. 

И аз  считам,  че  не  е  необходимо да  правим допълнителни 

уточнения, а да напишем, че бихме били щастливи да го посрещнем 

в Централната избирателна комисия и да съдействаме да се запознае 

с работата на комисията, без да изпадаме в подробности, като кажем, 

че тъкмо в този период ще види и как се организират и едни избори 

за народни представители.



77

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Андреев, виждам, 

че има общо съгласие за такъв отговор. В тази връзка Ви моля да го 

изготвите,  за  да  го  подложа  на  гласуване.  Ще  го  подложа  на 

гласуване не днес, а утре.

Сега,  колеги,  позволете  ми  все  пак,  тъй  като  нямаше 

съгласие,  искам  да  обоснова  защо  попитах  към  кого  се  изпраща 

писмото.

Колеги,  получаваме  на  нашия  е-mail  писма,  които  са 

персонални до членове,  които вече  не са членове на Централната 

избирателна  комисия.  Според  мен  по  някакъв  подходящ  начин  е 

хубаво  да  се  знае  все  пак,  че  тези  хора  вече  не  са  тук,  за  да  се 

адресира  към  такива,  които  в  момента  притежават  качеството 

членове на Централната избирателна комисия.  Не е задължително 

това  да  става  в  писмо,  но  е  важно  да  се  знае,  защото  все  пак 

наистина ние сме друг орган.

Колега Андреев, ще изготвите писмото и ще го подложа на 

гласуване.

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред.

Във вътрешната мрежа ще видите два проекта – стара ценова 

оферта „Мебели” и актуализирана оферта за мебели.

Бих искала да ви помоля,  за  да не се натоварваме сега,  да 

погледнете офертите и в рамките на утрешния ден да ги подложа на 

гласуване.  Актуализираната  оферта  е  отразила  недостатъците  и 

допълненията,  които бяха дискутирани на предходно заседание на 

Централната  избирателна комисия.  Моля да се запознаете  с  двете 

оферти –  стара  и  нова оферта,  за  да  мога  утре  аз  да  подложа на 

гласуване закупуването на мебелите.

Ако имате някакви допълнения, възражения, моля утре да ги 

представите.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  вече  ги  погледнах. 

Единственото, което е в актуализираната оферта за мебели, в стая № 

52,  където  се  помещаваме  с  колегата  Сидерова,  не  е  отбелязано 
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може  би  поради  пропуск  закупуването  на  съответните  етажерки, 

които  да  заменят  съществуващата  в  момента  библиотека,  която 

почти изцяло се разпада.

Аз  разговарях  и  с  администрацията.  Те  казаха,  че  ще  го 

добавят. Но в момента просто го поставям като въпрос.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.

Колеги, погледнете и вие, ако има нещо да се допълни, нека 

за утре да бъде допълнено.

Позволете  ми  също  така  да  ви  информирам,  че   госпожа 

Тошева,  сътрудник  към  Централната  избирателна  комисия  – 

машинописец  –  днес  се  завърна  от  отпуск.  Беше  й  предложено 

писмото за анексиране на трудовия й договор, като предложението 

ни  беше  прието  от  нея  и  днес  сключихме  анекса  към  трудовия 

договор при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Колеги,  има  ли  други  предложения,  други  доклади  в  т. 

„Разни”?

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределено ми е 

уведомление по реда на чл. 133. Всъщност то е по реда на чл. 140, 

ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс, което е приложение № 96-НС от 

утвърдените от нас и публикувани изборни книжа.  

Уведомлението  е  подписано  от  Михаил  Райков  Михов  с 

приложено към него Решение № 2/01.08.2014 г., с което е променен 

представляващият  Коалиция  за  България.  Вместо  Сергей 

Дмитриевич  Станишев,  който  е  бил  представляващ  Българската 

социалистическа  партия,  представляващ  Коалиция  за  България  е 

приет с решението Михаил Райков Михов. Решението е подписано 

от всички председатели на партии и на коалициите, които участват в 

Коалиция за България, а за БСП са се подписали Сергей Станишев и 

Михаил Михов.

Това на нас ни е необходимо с оглед съответната разпоредба 

на Изборния кодекс, както и с оглед участието на представители на 

коалицията в преговорите при областните управители за състави на 
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районните  избирателни  комисии,  а  впоследствие  вече  –  при 

кметовете за състави на секционните избирателни комисии и с оглед 

пълномощните, които ще бъдат подписани от новия представляващ 

Коалиция за България.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова. Докладът Ви беше за сведение.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Извинявайте, че се намесвам, но в тази 

връзка към току-що приетото решение не трябва ли да публикуваме 

на  нашата  страница  адресите  на  партиите,  които  са  ни  известни, 

имена на представляващите, за да улесним областните управители, 

за да не се обаждат и да питат.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  момента   госпожа  Красимира 

Манолова  изготвя  такъв  списък,  който  ще  бъде  качен  на  нашата 

страница. Ако не са написани имената на представляващите, да ги 

допълним,  защото  така  ще  е  най-лесен  контактът  и  ще  избегнем 

излишни затруднения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева  Камелия  Нейкова,  Метин Сюлейманов,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

От  залата  отсъстват:  Мария  Мусорлиева, Цветомир Томов,  

Георги Баханов, Мария Бойкинова, и Ивайло Ивков.

Предложението се приема.

Колеги, има ли други доклади?

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес е постъпила 

една  кореспонденция  от  Министерския  съвет  с  вх.  №  ЦИК-03-
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8/06.08.2014 г. за сведение. Това е препис от заповед, която може би 

не  е  относима  към  нашата  дейност,  но  ще  я  входираме  в 

деловодството.  Тя  е  за  възлагане  на  функции  от  министър-

председателя  по  отношение  на  разрешаване  на  отпуски  и  по 

наредбата за командировките в страната и в чужбина.

Към  този  препис  има  и  едно  писмо  с  изх.  №  02.03-

263/05.08.2014 г.  Подписано е от заместник-министър председателя 

по икономическото развитие  госпожа Даниела Бобева и е относно 

изготвяне  на  анализ  на  приложението  на  модела  за  заплащане  в 

държавната  администрация.  Изискват  справка  и  да  се  попълни  в 

табличен  вид  една  такава  справка  по  отношение  на  държавната 

администрация.

Считам,  че  трябва  да  се  докладва  единствено  и  само  за 

сведение с оглед и на вчерашното писмо, с което ги уведомихме, че 

по  отношение  на  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия  не  се  прилага  Законът  за  администрацията  и  в 

администрацията няма държавни служители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Колеги, има ли други доклади? Не виждам, колеги.

Следващото заседание на Централната избирателна комисия 

ще  бъде  утре,  07.08.2014  г.,  ще  бъде  свикано  утре,  като 

допълнително ще ви информирам за началния час.

С  това  закривам  заседанието  на  Централната  избирателна 

комисия.

(Закрито в 18,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Божидарка Бойчева
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