
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 219

На 11 август  2015  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1.  Доклади  относно  укази  на  президента  за  насрочване  на 

местни избори и национален референдум и относно изборни книжа 

за метни избори. 

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект на решение за приемане на хронограма за местни 

избори. 

Докладва: Йорданка Ганчева

3. Проект  на  решение  относно  реквизитите  и  защитата  на 

печатите на ОИК, СИК, ПСИК. 

Докладва: Таня Цанева

4. Поправка на техническа грешка в Решение № 1531-НС. 

Докладва: Иванка Грозева

5. Отговор на сигнал от област Пловдив. 

Докладва: Иванка Грозева

6. Доклади по писма до МВР. 

Докладват: Росица Матева, Таня Цанева, Ивайло Ивков 

7. Упълномощаване  от  ЦИК  за  гласуване  за  промяна  на 

хартата на A-WEB.

Докладва: Мария Мусорлиева

8. Доклади по писма.

Докладват: Александър Андреев, 



Севинч Солакова

9. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Камелия  Нейкова, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-

Сидерова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимият кворум. Откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам ви следния Проект на дневен ред:

1. Доклади  относно  укази  на  президента  за  насрочване  на 

местни избори и национален референдум и относно изборни книжа 

за местни избори.

Аз ще бъда докладчик.

2. Проект на решение за приемане на хронограма за местни 

избори с докладчик колегата Ганчева.

3.  Проекти на решения относно реквизитите и защитата на 

печатите на ОИК, СИК и ПСИК. Докладчик е колегата Цанева.

4. Поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  № 1513-НС. 

Докладчик е колегата Грозева.

5. Отговор  на  сигнал  от  област  Пловдив.  Докладчик  е 

колегата Грозева.
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6. Доклади  по  писма  до  МВР.  Докладчици  са  колегите 

Матева, Цанева и Ивков.

7. Упълномощаване  от  ЦИК  за  гласуване  за  промяна  на 

хартата на А-WEB. Докладчик е колегата Мусорлиева.

8. Доклади  по  писма.  Докладчици  са  съответно  колегата 

Андреев и колегата Солакова.

9. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнение в 

така предложения ви Проект на дневен ред?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предложението ми е незначително просто 

към т. 6, тъй като заявих 20 преписки от Окръжна прокуратура – 

Кърджали, Следствен отдел, искам да допълня с още десетина. Ще 

ви ги докладвам едно по едно постановления за отказ от образуване, 

защото са различни и са подготвени вчера. Ако може да ги добавим 

към същата точка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добавям, колега Ивков.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Искам  да  докладвам  по  отношение  на  изпълнение  на 

договори от „Информационно обслужване”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нова  точка  8,  ако  не 

възразявате?

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите във възнаграждения 

за ОИК – Варна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Струва  ми  се,  че  това 

трябва да бъде нова точка 6. 

Колеги, други предложения? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин  

Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева), против – няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  преди  да 

преминем към първа точка от дневния ред, бих искала да ви кажа, че 

колегите Златарева, Нейкова, Томов, Баханов, Чаушев, Бойкинова и 

Сидерова ползват отпуск, ат колегите Пенев и Цачев закъсняват по 

обективни причини и ще дойдат на заседанието.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа от  дневния  ред  – 

Доклади относно укази на президента за насрочване на местни 

избори и национален референдум и относно изборни книжа за 

местни избори..

С  вх.  №  МИ-01-01  от  10  август  2015  г.  в  Централната 

избирателна комисия са получени издадени два указа на президента 

от същата дата: 

Указ  №  162,  съгласно  който  на  основание  чл.  98,  т.  1  от 

Конституцията  на Република България и чл.  4,  ал.  1  от Изборния 

кодекс президентът постановява:

„Насрочва избори за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г.”

Със следващият Указ № 163 от 10 август 2015 г. на основание 

чл. 98, т.  1 от Конституцията на Република България, Решение на 

Четиридесет  и  третото  Народно  събрание  за  произвеждане  на 

национален референдум, прието на 28 юли 2015 г., обнародвано в 

“Държавен вестник” бр. 58 от 31 юли 2015 г. и чл. 14 от Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление президентът постановява:

„Определя 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на 

национален  референдум  с  въпрос:  Подкрепяте  ли  да  може  да  се 

гласува  и  дистанционно  по  електронен  път  при  произвеждане  на 

изборите и референдуми?”. 

Уважаеми колеги, и двата указа са обнародвани в “Държавен 

вестник” бр. 61 от днешна дата. Можете да ги видите.
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В тази връзка отново в днешния брой на “Държавен вестник” 

е  публикувано  и  Решение  №  1512-МИ  от  4  август  2015  г.  на 

Централната избирателна комисия относно утвърждаване образци на 

изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници 

и кметове.

Уважаеми колеги, след като вече са издадени двата указа на 

президента,  ние  можем  да  приемаме  и  нашите  подготвени 

принципни  решения  и  хронограми  както  за  произвеждане  на 

местните  избори,  така  и  по  отношение  на  референдума.  В  тази 

връзка е и проекта за дневен ред днес.

Следваща  точка  от  дневния  ни  ред  -  Приемане  на 

хронограмата за местни избори.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  се  намира  Проекта  на  хронограма  за 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  в  съответствие  с 

насрочените  от  президента  избори  за  общински  съветници  и  за 

кметове  на  25  октомври  2015  г.  Хронограмата  като  проект  е 

изработена  от  мен,  колегата  Сюлейман  и  госпожа  Сидерова. 

Предлагам  я  на  вашето  внимание  и  ви  предлагам  първо  да 

разгледаме хронограмата, а след това и Проекта на решение, който е 

в същата папка. 

Предлагам, каквато е практиката на Централната избирателна 

комисия,  с  оглед  да  не  пропуснем  нещо  като  действие  по 

хронограмата и с оглед сроковете да я разгледаме ред по ред, така 

както е било винаги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  възражения  по  така  направеното  предложение?  Не 

виждам.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  1 от  хронограмата  – 

„Президентът  на  републиката  насрочва  избори  за  общински 

съветници и кметове”. Основанието е чл. 4, ал. 1. Времето е „не по-
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късно от 60-я ден преди изборния ден”, съответно срокът е 25 август 

2015 г.

Тук  ви  предлагам  да  включим  отдолу  и  „Указ  №  162  на 

президента на Република България”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възражения? Не 

виждам.

Продължете, колега.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  2 –  „ЦИК  утвърждава 

образците на изборни книжа за изборите за общински съветници и 

кметове”. Параграф 14, изречение първо.

Тук е поставено Решението на ЦИК, но ви предлагам да го 

осъвременим  с  новото,  което  е  публикувано  в  днешния  брой  на 

“Държавен вестник”, а именно № 1512-МИ от 4 август 2015 г.

Точка  3 –  „Кметът  на  общината  съобщава  публично  и 

публикува  на  интернет  страницата  на  общината  датата,  часа  и 

мястото  за  провеждане  на  консултации  за  съставите  на  ОИК”. 

Правното основание е чл. 75, ал. 1, изречение второ. Не по-късно от 

58-я ден преди изборния ден, а това е 27 август 2015 г.

Точка 4 – „ЦИК определя с методика възнагражденията на 

избирателните комисии и специалистите към тях”.  Член 57, ал.  1, 

т. 7; не по-късно от 57 дни преди изборния ден. Като време това е 

28 август 2015 г.

Точка  5 –  „Министерският  съвет  приема  план-сметка, 

предварително  съгласувана  с  Централната  избирателна  комисия.” 

Член 18, ал. 2 от Изборния кодекс; не по-късно от 55-я ден преди 

изборния ден. Това е 30 август 2015 г.

Точка 6 –  „ЦИК определя структурата  и съдържанието  на 

единната номерация на избирателните секции Министерският съвет 

приема план-сметка, предварително съгласувана с ЦИК.” Член 57, 

ал.  1,  т.  16  от  ИК;  не  по-късно  от  55 дни преди  изборния ден  – 

30 август 2015 г.

Точка 7 – „ЦИК приема решения:
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- за  структурирания  вид  на  списъците  в  подкрепа  на 

регистрацията  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и кметове;

- за  структурирания  вид  на  списъците  в  подкрепа  на 

независимите кандидати.”

Правните основания са чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 147, ал. 1, чл. 

57, ал. 1, т. 35, чл. 153, ал. 1 от ИК. Като време това е не по-късно от 

55 дни преди изборния ден – 30 август 2015 г.

Точка 8 – „ЦИК определя реда за проверка на списъците с 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и 

независимите кандидати и възлага  изпълнението на ГД „ГРАО” в 

МРРБ съответно на ТЗ „ГРАО”.” Основанието е чл. 57, ал. 1, т. 36, 

чл.  147,  ал.  1.  Като  време  това  е  не  по-късно  от  55  дни  преди 

изборния ден – дата 30 август 2015 г.

Предлагам  дотук,  ако  има  някакви  възражения  като  първа 

страница от хронограмата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли бележки по първа 

страница, колеги? Не виждам.

Продължаваме нататък.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА.:  Точка  9 –  „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  и 

отличителни знаци на членовете на СИК”. Чл. 57, ал. 1, т. 44 от ИК; 

не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Тук имаме вече приети 

решения на Централната избирателна комисия.

Точка 10 – „При кмета на общината провеждат консултации 

за  съставите  на  общинската  избирателна  комисия”.  Чл.  75,  ал.  1. 

Това  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден,  като  дата 

30 август 2015 г. 

Точка 11 – „ЦИК определя условията и реда за машинното 

гласуване”. Като правно основание чл. 57, ал. 1, т. 44, § 10 и § 13, т. 

3 от ПЗР на ИК; не по-късно от 55-я ден преди изборния ден. Това 

също е като дата 30 август 2015 г.  – в проекта има пропуск.
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Точка 12 – „ЦИК съгласувано с МС определя условията и 

реда  за  изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните 

книжа и материали, включително и за съхранението на техническите 

устройства за машинното гласуване”.  Правното основание е чл. 6, 

ал. 3 от ИК; не по-късно от 55 дни преди изборния ден, като дата 

30 август 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, простете, че Ви 

прекъсвам!

Ще предложа на колегите  по т.  11 да отпадне „§ 13,  т.  3” 

доколкото  той  касае  произвеждането  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент. Просто е останало.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, това ще отпадне.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възражения? Не 

виждам.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предлагам  там,  където  регистрациите  и 

действията  касаят  и  местните  коалиции  да  допълним  в  самата 

хронограма като текст „и местните коалиции” – „партии, коалиции, 

местни коалиции и инициативни комитети”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По-нататък  го  има,  когато  е 

относимо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Разбирам Вашето предложение като предложение по принцип. Нека 

съобразяваме точките и да видим дали евентуално има пропуск.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  В т.  10,  първо  текстът  не  е  много 

ясен.  Пише  „При  кмета  на  общината  провежда...”.  Или  „кметът 

провежда”, или „При кмета на общината се провежда”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  „При  кмет  на  общината  се 

провеждат...”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това е по-несъщественото.

По отношение на срока. Тук, където пише „не по-късно от 

55 дни преди изборния ден”, в Изборния кодекс няма такава точка. 

Това е нещо, което ние сме определили, но 30 август 2015 г. или 55-я 
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ден е крайния срок, в който трябва да бъдат утвърдени, подписани 

протоколите.  На  мен  ми  се  струва,  че  самото  провеждане  на 

консултацията трябва да бъде малко по-рано. Въпреки че няма дата, 

и  могло  ЦИК  да  определи  тази  дата,  но  ми  се  струва,  че  не  би 

трябвало да бъде в последния ден, когато би трябвало вече да бъдат 

изпратени в Централната избирателна комисия. 

Затова предлагам поне един ден по-рано – да не е 30-и, да е 

29 август 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Христов.

Моля за вашите коментари. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тоест не по-късно от 56-я ден?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  До  55-я  ден  трябва  да  са  изпратени 

всички предложения, затова е написано „не по-късно”. А т. 14 вече 

визира този, който е заложен. Затова е казано „не по-късно”. Може и 

по-рано, но да не е по-късно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  разбирам 

предложението на колегата Христов в един от двата аспекта – или 

тук в хронограмата ние да заложим един по-ранен срок, или веднага 

след като приемем методиката и решението за консултациите при 

кметовете, да се обърнем към кметовете тези консултации да бъдат 

изтеглени по-рано, за да може и по-рано вече да са ясни и съставите 

на общинската избирателна комисия в съответната община. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако се върнем, трябва горе в т. 3 – 

58-ят ден.

Колеги, аз ви предлагам във връзка с това, което се обсъжда, 

тук да  бъде „не по-късно от 56-я  ден”,  което като срок ще стане 

29 август, но в този ред на разсъждения може би трябва да се върнем 

и на  т.  3  от  хронограмата,  където  „не  по-късно  от  58  дни преди 

изборния ден” и тук отново трябва да има корекция с един ден и да 

стане „26 август 2015 г”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  смятам,  че  в  хронограмата 

трябва  да  остане  така,  както  е  предложено.  Ако  вземем  такова 

решение, трябва да бъде в нашето принципно решение. Още повече 

от  проведените  срещи  по  места  в  областни  администрации  с 

общинските  такива,  те  имат  готовност  да  започнат  веднага  да 

провеждат консултациите, след излизането на указите. (Реплика от 

госпожа Солакова.)

Защото  в  хронограмата  наистина  указваме  възможно  най-

късния,  последния  срок.  В  крайна  сметка  всички  четат  нашите 

хронограми  и  е  добре  да  бъде  указан  последния  възможен  срок. 

(Реплика от госпожа Солакова.)

Смятам, че е добре в хронограмата да остане последния срок, 

а в решението да укажем, че ...

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точно по същата причина, тъй като 

всички четат хронограмата, считам, че е редно и хубаво срокът да 

бъде с  един ден по-изтеглен,  според предложението,  а  и госпожа 

докладчикът се съгласи.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз,  като  докладчик,  считам,  че 

хронограмата  ни  е  основен  документ  при  произвеждането  на 

изборите  и  би  следвало  тук  в  хронограмата  да  сме  точни  и 

пунктуални. Възприемам срокът да бъде променен тук.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  го  подложа  на 

гласуване, но много ви моля, бих искала да задам един въпрос: Ако 

при кмета на общината консултацията се проведе на минус 55-я ден 

ние как ще реагираме в този момент?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава ще видим как ще реагираме. 

Тук е пожелателно. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  радвам  се,  че 

имаме общото разбиране, че дори тези консултации да се проведат 

на  минус  55-я  ден,  Централната  избирателна  комисия  не  би 

реагирала  негативно  на  това,  именно  защото  този  срок  е  с 

организационно-технически характер.

Има ли още становища или да подлагам на гласуване така 

постъпилите предложения? Не виждам други становища.
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Колеги, който е съгласен да се промени срока в т. 10 с един 

ден – минус 56-я ден, който да стане като срок 29 август 2015 г. във 

връзка с т. 3, при която срокът да бъде „не по-късно от минус 59-я 

ден”, а именно „26 август 2015 г”, моля да гласува. 

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  8 (Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева), против – 4 

(Александър Андреев, Росица Матева, Ивилина Алексиева и Иванка  

Грозева.)

Колеги, промяната се прие.

Продължете, колега. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  12 –  „ЦИК  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”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отрицателен  вот  ли 

имате?

 АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нямам отрицателен вот, но във 

връзка с гласуването и приетото решение, тоест да бъде променено, 

това означава, че ще трябва да се пренаредят и съответните точки 

чисто технически.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ще съобразим това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете колега.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Правното основание е 6,  ал. 3 от 

ИК; не по-късно от 55 дни преди изборния ден – 30 август. 2015 г.

Точка  13 –  „Кметът  на  общината  представя  на  ЦИК 

предложенията  за  състав  на  общинската  избирателна  комисия  в 

случая,  когато  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите, ведно с протокола от преговорите”. Член 75, ал. 7 и 8 

от ИК. Това е не по-късно от 55 дни преди изборния ден – 30 август 

2015 г.

Точка  14 –  „Кметът  на  общината  изпраща  на  ЦИК 

направените  предложения  за  състав  на  общинската  избирателна 
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комисия  в  случая,  когато  не  е  постигнато  съгласие  между 

участниците в консултациите”. Член 75, ал. 6 от ИК; не по-късно от 

55 дни преди изборния ден – 30 август 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Една дребна поправка – мисля, че трябва 

да бъде „в случаите”.

Ако докладчикът е съгласен,  предлагам да не ги изчитаме, 

тъй като ги виждаме на екраните. Да се казва само датата, защото е 

много дълго и няма смисъл да изговаряме всеки път „не по-късно от 

55-я ден”. Достатъчно е само „30 август 2015 г.”, вече знаем, че е 

55-я ден. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА. Колеги, възприемаме ли 

този  подход  –  да  изчитаме  само  датата?  Виждам,  че  няма 

възражения.

Продължете, колега.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  15 –  „Главна  дирекция 

„Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието 

предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата,  изтърпяващи 

наказание  лишаване  от  свобода,  за  автоматизирано  заличаване  от 

избирателните списъци”. Чл. 27, ал. 2; 30 август 2015 г.

Точка  16 –  „Министерският  съвет  може  да  възложи 

координацията  и изпълнението на дейностите  по организационно-

техническата подготовка на изборите на определен министър”. Чл. 

18, ал. 4 от ИК; 1 септември 2-15 г. 

Точка  17 ...  (Реплики  между  членовете  на  Централната  

избирателна комисия.)

Седем дни от насрочване на изборите е 17 септември 2015 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  същия  начин  и 

следващото.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Обаче „17 август 2015 г.”,  колеги, 

нали така?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И технически ще бъдат 

подредени в една по-горна част от хронограмата.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.

Точка 17 – „ЦИК открива сайт на интернет страницата си за 

предоставяне  на  информация  при  машинно гласуване”.  Член  214, 

ал. 1; 17 август 2015 г.

Точка  18 –  „ЦИК  определя  реда  за  проверка  на 

кандидатските  листи”.  Член  57,  ал.  1,  т.  36  от  ИК;  4  септември 

2015 г.

Колеги,  предлагам  ви,  ако  по  стр.  2  забележки,  за  да 

преминем към стр. 3.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  забележки  по 

стр. 2,  колеги? Не виждам.

Продължаваме със стр. 3

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 19 – „Областният управител 

прави  предложение  до  ЦИК  въз  основа  на  предложенията  от 

проведените консултации при кмета на общината в случая, когато 

кметът на общината не е направил предложението до Централната 

избирателна  комисия  за  назначаване  на  общинска  избирателна 

комисия”. Чл. 75, ал. 9 от ИК; 2 септември 2015 г.

Точка 20 – „ЦИК определя реда за проверка на списъците за 

участие  на  независими  кандидати  и  възлага  изпълнението  на  ГД 

„ГРАО” в МРРБ”. Член 57, ал. 1, т. 35, чл. 153, ал. 1; 4 септември 

2015 г. 

Точка 21 – „ЦИК определя условията и реда за участие на 

наблюдатели”.  Чл.  57,  ал.  1,  т.  14;  Тук има и прието Решение на 

Централната  избирателна  комисия  от  4  май  2014  г.;  като  дата 

4 септември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

РУМЕН ЦАЧЕВ: За наблюдателите ще ползваме ли Решение 

от 4 май 2014 г.?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На последното работно заседание се 

разбрахме,  че  Централната  избирателна  комисия  ще  приеме  ново 

решение, нов ред. Просто информативно го съобщавам, не като да 

остане в хронограмата. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  този  смисъл  отпада. 

Постигаме съгласие. Пишем „не по-късно от 50 дни преди изборния 

ден”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На т. 18 – „3 септември 2015 г.”.

ИВАНГА ГРОЗЕВА: Да.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На т. 19 пише „52 дни”, би трябвало 

да е обратното.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По моите бързи сметки в т. 19 ще 

бъде „1 септември 2015 г.”.

В т. 18 пише „1 септември”.

В предходните две точки стана „17 август 2015 г.”.

В т. 19 остава така.

Продължавам  с  точка  22 –  „ЦИК  назначава  общинските 

избирателни  комисии”.  Чл.  74;  не  по-късно  от  50  дни  преди 

изборния ден, това е 4 септември 2015 г.

Точка  23 –  „Кметът  на  общината  образува  със  заповед 

избирателните  секции  на  територията  на  общината  и  утвърждава 

тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок временният кмет 

изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта.

Обявява публично заповедта на общодостъпно място”.

Чл. 8, ал. 2; 4 септември 2015 г., като срок.

Точка 24 – „ЦИК определя условията,  реда и сроковете за 

възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването”. 

Чл. 57, ал. 1, т. 33; 4 септември 2015 г.

Точка  25 –  „ЦИК  утвърждава  печата  на  избирателните 

комисии и защитата му”. Чл. 57, ал. 1, т. 8; 4 септември 2015 г.

Точка  26 –  „Сметната  палата  утвърждава  образците  на 

декларациите,  подавани  при  финансиране  на  предизборната 

кампания и ги обявява  на интернет страницата си”.  Чл. 173;  като 

срок до дата 4 септември 2015 г.

Точка  27 –  „ЦИК  публикува  списъците  с  номерата  и 

адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях”. Чл. 

57, ал. 1, т. 20 от ИК; като дата 6 септември 2015 г.

Колеги, още веднъж ви моля за  внимание на стр. 3.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам,  колега. 

Продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 28 –  „Кметът на общината 

определя  местата  за  обявяване  на  избирателните  списъци  и 

уведомява за това ОИК”. Чл. 41, ал. 3 от ИК; като дата 9 септември 

2015 г.

Има  и  технически  грешки,  които  виждам,  и  ще  бъдат 

изчистени.

Точка  29 –  „Партиите  и  коалициите  подават  заявление  в 

Централната  избирателна  комисия  за  регистрация  за  участие  в 

изборите за общински съветници и кметове”. Чл. 133, ал. 1 и чл. 140, 

ал. 1; не по-късно преди изборния ден. Това като дата е 9 септември 

2015 г.

Точка 30 –  „Централната  избирателна  комисия  регистрира 

партиите и коалициите за участие в новите избори”. 

Отпада думата „новите” и ще стане „в изборите за общински 

съветници и кметове”.

Чл. 134, ал. 1 и л. 141, ал. 1; ; като дата 9 септември 2015 г.

Точка 31 – „Централната избирателна комисия изпраща на 

ОИК списък на регистрираните за участие в изборите за общински 

съветници  и  кметове  партии  и  коалиции  незабавно  след 

приключване  на  регистрациите”.   Чл.  138  и  чл.  146;  като  дата 

10 септември 2015 г.

Точка  32 –  „ГД  „ГРАО”  в  МРРБ  извършва  проверка  на 

представените  от  партиите/коалициите  списъци  с  имената  на 

избиратели, подкрепящи регистрацията им”. Чл. 135, ал. 2 и чл. 142, 

ал.  2  от  ИК;  не  по-късно  от  42  дни  преди  изборния  ден  –  12 

септември 2015 г.

Точка 33 – „Предварителните избирателни списъци част I се 

обявяват от общинската администрация на видно място в района на 

съответната  избирателна  секция”.  Като  основание  чл.  41,  ал.  1  и 

чл. 42, ал. 2 от ИК; като дата 14 септември 2015 г. – не по-късно от 

40 дни преди изборния ден.
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Точка  34  –  „Гражданин  на  друга  държава  -  членка  на 

Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и 

желае  да  бъде  вписан  в  избирателните  списъци  за  изборите  за 

общински съветници и кметове и не е бил вписан в избирателните 

списъци  –  част  ІІ,  в  изборите  на  23  октомври 2011  г.,  представя 

декларация по образец в общинската администрация по адреса на 

пребиваване на територията на съответното населено място 

Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова 

декларация  само  при  промяна  на  някои  от  декларираните 

обстоятелства”. Като правно основание чл. 408, ал. 1 и ал. 2; не по-

късно от 40 дни преди изборния ден – това е 14 септември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по тази страница, 

освен направените поправки?

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. 34 – не е бил вписан за предходните 

избори, представя декларация. За какво е тази декларация? Длъжен 

ли  е  да  представи?  И  то  заявление-декларация  ли  е,  че  иска  да 

гласува?

Ако това го чете един гражданин, който не е наясно, няма да 

схване за какво точно става дума.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, това е абсолютно текста на 

чл. 408 от Изборния кодекс. Ако имате предложения в тази посока?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Нека  да  огледаме  текста  и  да  видим  за 

какво  става  дума  и  тогава.  (Уточнение  между  членовете  на 

комисията.)

Няма пречка и да има повторение,  тъй като говорим не за 

старо, а за ново представя декларация, че желае да бъде вписан в 

списъка или че желае да гласува, както и да го наречем, за да е ясно 

за какво е тази декларация.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Като докладчик мисля, че текста е 

разбираем  дотолкова,  доколкото  кореспондира  абсолютно  с 

правната норма, която регламентира.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, и на мен ми се 

струва, че става ясно за желанието. Отвъд това аз моля текстовете да 

бъдат разбираеми, но все пак да не бъдат много дълги.

На трето място имаме избор на книга – приложение, което 

много точно описва декларацията. (Реплики от госпожа Солакова.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ако  правилно  съм  разбрала,  да 

стане: „Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, 

който отговаря  на  условията  по чл.  396,  ал.  2  от  ИК и  не  е  бил 

вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 

2011 г., и желае да бъде вписан в избирателните списъци представя 

декларация по образец”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Ивков,  в  тази 

насока ли е това, за което искахте думата?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не по страницата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще  поставя  на 

гласуване така предложения текст.

Колеги, който е съгласен с така предложения текст на т. 34, 

моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  8 (Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева), 

против  –  3  (Росица  Матева,  Йорданка  Ганчева  и  Ивилина  

Алексиева.)

Колеги, позволете ми отрицателен вот.

В  желанието  си  бързо  да  направим  нещо,  което  улеснява 

гражданите  на  други  държави  членки,  според  мен,  ние  ги 

затрудняваме с така формулирания текст, който очевидно е приет, 

защото  не  е  ясно  какво  означава  да  не  са  били  вписани  в 

избирателни  списъци  –  част  ІІ,  не  е  ясно  за  тях  кои  избори  на 

23 октомври 2011 г.

Според мен, предходната редакция беше доста по-ясна и би 

обслужила в значително по-добра степен тези граждани.

Други отрицателни вотове? Не виждам.

Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Правя предложение за прегласуване, 

след като сте толкова убедени, че предишната редакция е била по-

ясна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, прегласуваме.

Който е съгласен с новата редакция на т. 34, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  5 (Владимир  Пенев, 

Емануил Христов, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева и Таня Цанева), 

против  –  7  (Росица  Матева,  Румен  Цачев,   Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,   Мария  Мусорлиева,   Метин  Сюлейман  и 

Йорданка Ганчева.)

Колеги, след прегласуване не се приема новата редакция.

Остава старата.

Продължаваме с други забележки по страницата.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Точка  29  –  „Партиите  и  коалициите 

подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите за 

общински съветници и кметове”.

Мисля,  че  говорихме  това,  макар  да  не  сме  гласували 

решението,  на  работно  заседание,  и  доколкото  гледам,  че  горе  в 

колонката пише „Време (дни, часове)”,  мисля,  че тук специално е 

хубаво да отбележим и часа . „17,00 ч.” – „9 септември 2015 г. до 

17,00 ч.”. Ако сме взели решение да е „18,00 ч.” – да е „18,00 ч.”.

Искам  да  сложим  и  часа  и  обяснявам,  не  за  да  се 

формализираме,  а  защото  този  срок  е  важен,  касае  правата  на 

основни субекти, които участват в изборите. Ако има разминаване 

между наше решение и хронограмата, по-благоприятното за тях би 

следвало да се приложи и биха могли да изтъкнат такъв аргумент.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Първоначално  докато  слушах 

колегата  Ивков  бях  категорично  против,  тъй  като  не  съм 

присъствала на заседанието, но с оглед наистина, че това е един от 

най-важните срокове в  предстоящите избори,, но нека да помислим 
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доколко на другите места нямаме час, а тук, в тази точка. Но знаех, 

че имахме проблеми с оглед ...

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА.  Да  подложим  на 

гласуване, колеги, за „9 септември 2015 г. – 18,00 ч.”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да не се разбере, че всеки ден е до 

18,00 ч., щом пишем „до”.

РОСИЦА МАТЕВА: Ние в решението ще пишем, че всички 

останали дни е до 17,00 ч., а последния ден е до 18,00 ч.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че е достатъчно „9 септември 

2015 г.”, а иначе „д  18,00 ч.”.

ПРЕДС.  МАРЯ  МУСОРЛИЕВА:  С  тази  формулировка 

„9 септември 2015 г. – 18,00 ч.”, като се има предвид последния ден 

с един час по-късно.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако искате да сложим в скоби само 

„последния ден” или нещо такова?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да  се  сложи  в  графата  „9  септември 

2015 г.”

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега,  не  трябва  ли  да  бъде  в 

графата „не по-късно от 18,00 ч.”?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно така предложих.

РОСИЦА МАТЕВА: „От 18,00 ч. на 9 септември 2015 г.”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да стане „не по-късно от 18,00 ч. на 

9 септември 2015 г.”.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Така е най-точно.

Който  е  съгласен  с  тази  формулировка  –  „не  по-късно  от 

18,00 ч. на 9 септември 2015 г.”, моля да гласува.

Гласували  12 членове на  ЦИК:  за  -  5 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Владимир  Пенев, Емануил 

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

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

няма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  т.  31  датата  трябва  да  бъде 

„10 септември 2015 г.”, а не „9 септември 2015 г.”

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз го коригирах докато докладвах.

Моля и вие да оглеждате датите.

Колеги, от тази страница остана точка 35 – „Инициативните 

комитети подават заявления за регистрацията си в ОИК”. Чл. 153, 

ал. 1; не по-късно от 40-я ден – 14 септември 2015 г.

 И тук възприемам „не по-късно от 18,00 ч. на 14 септември 

2015 г.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че 

приемаме тази поправка.

Продължаваме със стр. 5.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  36 –  „ОИК  регистрира 

партиите,  коалициите,  инициативните  комитети  и  местните 

коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове”. 

Чл. 147, ал. 1, чл. 153, ал. 1, чл. 148, ал. 2; 14 септември 2015 г., не 

по-късно от 40 дни преди изборния ден.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  гледам  т.  35  и  36.  Те  взаимно 

донякъде се обвързват едната и другата.  Точка 35 касае и т.  36 в 

частта за регистрация. Горе е посочена последната дата за подаване 

на заявления. Но срока за подаване на заявления от местни коалиции 

е същия както и за инициативните комитети. Ако го оставим по този 

начин,  независимо  че  те  са  по  един  текст  на  закона  –местните 

коалиции  и  инициативните  комитети,  може  би  в  т.  35  трябва  да 

добавим и местните коалиции, че подават заявления в ОИК.

Защото  вече  в  т.  36,  колеги,  говорим  за  регистрацията, 

говорим за ОИК, но заявленията  се подават,  ако трябва да бъдем 

съвсем пунктуални, трябва да добавим и партиите, и коалициите, но 

това е тяхна втора, последваща регистрация.

Всъщност по т. 35 е крайния срок за заявленията и по т. 36 е 

крайния  срок  за  регистрацията.  Ако  питате  мен,  могат  и  да  се 

обединят. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във  връзка  с 

това, което се говори, аз ви предлагам следното. В т. 35 да изпишем 
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текст „Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети подават заявление за регистрация в ОИК” и да посочим 

правни основания – чл. 147, ал. 1, чл. 148, ал. 2 и чл. 153, ал. 1.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето първоначално предложение, 

когато  работихме  работния  вариант,  беше  точно  така,  както  го 

казвате, и т. 36 да остане в този си вид.

ПРЕД. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Обединяваме се? Да.

Продължете, колега.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 37 – „Партия или коалиция 

от  състава  на  местна  коалиция,  която  след  регистрацията  на 

местната коалиция напусне състава й, може да участва на изборите 

самостоятелно, след като се регистрира в ОИК”. Чл. 149, ал. 7; не 

по-късно от 40 дни преди изборния ден – 14 септември 2015 г.

Точка  38 –  „ЦИК  приема  решение  за  извършване  на 

проверка  дали  кандидатите  отговарят  на  изискванията  да  бъдат 

избирани”. Чл. 397,  чл. 413 във връзка с чл. 402 от ИК; не по-късно 

от 40 дни преди изборния ден – 14 септември 2015 г.

Точка 39 – „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 на ЦИК”. Чл. 187; не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден – 14 септември 2015 г.

Точка 40 – „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да 

обявяват  на  интернет  страниците  си  информация  за  договорите, 

сключени  с  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети, 

регистрирали  кандидати,  и/или  с  друг  възложител  във  връзка  с 

предизборната кампания,  включително ако договорът е сключен с 

посредник”. Чл. 180, ал. 1; не по-късно от 40 дни преди изборния ден 

– 14 септември 2015 г.

Точка 41 – „Условията и редът за предоставяне на време за 

отразяване  на  предизборната  кампания,  както  и  тарифите  се 

обявяват  на  интернет  страницата  на  съответната  медия  (с 

изключение  на  БНТ,  БНР  и  техните  регионални  центрове)  и  се 
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изпращат  в  ОИК”.   Чл.  198,  ал.  4;  не  по-късно  от  40  дни  преди 

изборния ден – 14 септември 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВV Предлагам да се върнем на т. 38 само за 

правното основание. Не целия чл. 402, а само т. 1 и 2 от него, по 

отношение  на  проверката  на  кандидатите  и  евентуално  и 

действителността. 

ЙОРДАНКА  КОЛЕВА:  Нямам  нищо  против  да 

конкретизираме – „чл. 402, т. 1 и 2.”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 

Приехме го.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 42 – „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; 14 септември 2015 г.

Точка 43 – „ЦИК предоставя на Сметната палата данните за 

банковите  сметки  на  партиите  и  коалициите,  предназначени  за 

обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите 

на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност”. Чл. 163, ал. 1; 14 септември 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  тази 

страница? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  може би трябва да добавим „и 

местните коалиции”?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, извинявам се, но на мен т. 38 

не ми става ясна. Какво решение и за каква проверка? (Уточнение 

между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уточнихме т. 38.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  т.  39  и  40  ще  стане:  „партии, 

коалиции ... Тоест да конкретизираме местните. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само за следващи 

решения.  Днес  виждам,  че  приемаме,  че  ще  разграничаваме 

коалиция и местна коалиция и в решенията си да ги разграничаваме.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Може  би  след  това  преди 

окончателното, ако има някъде, където не са разграничени, пак да 

добавим „местни коалиции”, ако приемаме това.

Преминавам на стр. 6.

Точка  44  –  „Кметът  на  общината  съобщава  публично  и 

публикува  на  интернет  страницата  на  общината  датата,  часа  и 

мястото  за  провеждане  на  консултации  за  съставите  на  СИК”. 

Член 91,  ал.  1,  изречение  второ;  не  по-късно  от  38  дни  преди 

изборния ден – 16 септември 2015 г.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Не  е  ли  по-добре  да  бъде  „обявява”?  Да 

обяви публично и да публикува съответно.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Предлагам  обаче  да  бъде 

използваната  думичка  в  чл.  91  –  „съобщава”.  Законодателят  е 

ползвал това.

Точка  45 –  „ОИК  в  срок  от  5  дни  от  регистрацията  на 

местните  коалиции  и  инициативните  комитети  предоставят  на 

Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване 

на предизборната им кампания, и имената на длъжностните лица по 

чл. 164 от ИК”. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  „Имената  и  длъжностите  на  лицата”,  не 

„имената на длъжностните лица”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  „И  имената,  и  длъжностите  на 

лицата”. 

Основанието е чл.  163, ал.  3; не по-късно от 35 дни преди 

изборния ден – 19 септември 2015 г.

Точка 46 – „Част II на избирателните списъци се отпечатва 

от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Данните за автоматизираното отпечатване на 

избирателните списъци част II се предават от кмета на общината”. 

Член  26,  ал.  2;  не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  – 

19 септември 2015 г.
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Точка 47 – „ЦИК с решение извършва промени в състава на 

регистрираните  и  допуснати  до  участие  коалиции  в  изборите  за 

общински съветници и кметове”. Чл. 144, ал. 1 и ал. 2; 19 септември 

2015 г.

Точка  48  –  „Промени  в  състава  на  местна  коалиция, 

настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват с решение на 

ОИК”. Чл. 149, ал. 1 и ал. 2; не по-късно от 35 дни преди изборния 

ден – 19 септември 2015 г.

Точка  49 –  „ОИК  формира  единните  номера  на 

избирателните секции в общината съобразно единната номерация на 

секциите, определена с решение на ЦИК”. Чл. 8, ал. 8; 19 септември 

2015 г.

Точка 50 – „Кметът на общината уведомява ОИК за адресите 

на избирателните секции”. Чл. 8, ал. 6; 19 септември 2015 г.

Точка  51 –  „При  кмета  на  общината  се  провеждат 

консултации  за  съставите  на  СИК”.  Чл.  91  ,  ал.  3;  19 септември 

2015 г.

Точка 52 – „Партия или коалиция може да поиска заличаване 

на  регистрацията  й  за  участие  в  изборите  пред  ЦИК.  ЦИК взема 

решение за заличаване на регистрацията й”. Чл. 137, ал. 1, чл. 145, 

ал.  1;  не  по-късно  от  32 дни преди изборния ден –  22 септември 

2015 г.

Точка  53 –  „Партиите,  коалициите  и  местните  коалиции, 

регистрирани в ОИК, може да поискат заличаване на регистрацията 

им.  ОИК взема решение за  заличаване  на  регистрацията  им”.  Чл. 

150;  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  –  22 септември 

2015 г.

Ако искате, да огледаме тази страница.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли бележки по тази 

страница, колеги? Няма.

Продължаваме със следващата.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 54 – „Партиите, коалициите 

и  инициативните  комитети  правят  предложение  за  регистрация  в 
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ОИК на  кандидатските  си  листи”.  Чл.  414,  ал.  3;  не  по-късно  от 

32 дни преди изборния ден – 22 септември 2015 г.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  „Партиите,  коалициите  и  местните 

коалиции” ... Трябва да се има предвид и местни коалиции.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нали се уточнихме, че навсякъде ще 

го  добавим.  Тук  ще  бъде  „коалициите,  местните  коалиции  и 

инициативните комитети”.

Точка  55 –  „Инициативните  комитети  предават  на  ОИК 

списъка  с  лицата,  които  подкрепят  регистрацията  на  независим 

кандидат,  заедно  с  другите  документи,  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и кметове на общини, райони и кметства”. Чл. 

416, ал. 4; не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 22 септември 

2015 г.

Точка 56 – „ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД 

„ГРАО” в МРРБ за проверка”. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Според  мен,  можем  да  изпишем 

„Териториалното звено”, а не да е съкратено, с абревиатура.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  56 –  „ОИК  предава 

незабавно списъците на териториалното звено на Главна дирекция 

„ГРАО” в МРРБ за проверка”. Чл. 418, ал. 1; не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден – 22 септември 2015 г.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да остане само „Териториално звено 

„ГРАО”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тоест няма да има и „на”.

Само че някъде в хронограмата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  То  и  е  главна  дирекция,  нека  да  се 

напише „Териториално  звено”, пък „ГД „ГРАО” да си стои.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Като  се  изпише  с  думи,  вече  е  друго. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Последно  изписваме  и  става 

„Териториално звено на „ГРАО”?

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Продължаваме  нататък, 

колеги.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 57 – „ОИК приема решение 

за регистрация на кандидатските листи”. Чл. 414, ал. 3; 22 септември 

2015 г.

Точка  58  –  „Коалициите/местните  коалиции  подават 

заявление за настъпили промени в състава им, които се отбелязват в 

регистъра на ЦИК/ОИК”. Чл. 144, ал. 5, чл. 149, ал. 6; 22 септември 

2015 г.

Точка 59 – „ЦИК заличава от наименованието на коалицията 

партиите, които са напуснали състава й. ЦИК отбелязва в регистъра 

промените в състава и наименованието на коалицията”. Чл. 144, ал. 5 

и 6; 22 септември 2015 г.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В т.  58,  където  подават  заявленията  да 

напишем и часа – „не по-късно от 18,00 ч.”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Това  са  за  настъпили  промени  в 

състава им.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Нека  приемем  часът  да  е  еднакъв  за 

всички.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще бъде „не по-късно от 18,00 ч. на 

22 септември”. Така ли приемаме?

РЕПЛИКИ: Да.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  60 –  „ОИК  заличава  от 

наименованието на местната коалиция партиите/коалициите, които 

са напуснали състава й”. Чл. 149, ал. 6; 22 септември 2015 г.

Точка 61 – „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 – 22 септември 2015 г.

РОСИЦА МАТЕВА: Тук пак трябва да сложим час.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Пишем  ли  го  или  не? 

Пишем го.

Има ли някой против? Няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По т. 61 в срока ще стане „не по-

късно от 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.”

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на регистрациите 

в т. 57 сложено ли е?
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РЕПЛИКИ: Да.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  т.  57  не  сме  го  сложили. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Цачев  поиска 

думата.

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Връщам се на т. 47 спрямо т. 58. Дали става 

ясно от двете точки какво искам да кажа? 

Точка 58 я разбирам като обединяваща за коалиции и местни 

коалиции, съответно регистри в ЦИК, респективно в ОИК – подават 

заявления за промени. Ако говорим за коалициите, регистрирани в 

ЦИК  за  промени,  да  подадат  заявление,  в  т.  47  говорим  в  един 

различен срок, че ЦИК извършва промени в състава на регистрирани 

и допуснати коалиции, което означава,  е  имаме несъответствие за 

един и същи режим. Нека да го огледаме.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Какво  е  Вашето 

предложение?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Какво е Вашето предложение?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Сега го виждам и ще трябва да погледна и 

текст.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  да  сложим  въпрос 

там, за да се върнем, когато колегата е готов, и да продължим.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  те  са  различни  и  за  мен  няма 

проблем.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,   колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам редакцията, както е в 

т.  48  –  „Промени в  състава  на  коалиция”,  да  бъде  същото   и  по 

отношение на ОИК – „настъпили след регистрацията й в ЦИК, се 

извършват въз основа на заявление, подадено до ЦИК” и до еди-коя 

си дата.

РОСИЦА МАТЕВА: Казва за т. 48 – „Промени в състава на 

местна  коалиция,  настъпили  след  регистрацията  й  в  ОИК,  се 

извършват въз основа на подадено заявление”.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А в т. 47 ще бъде по същия начин 

– „Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й 

в ЦИК, се извършват въз основа на заявление”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  47 придобива  следната 

редакция:  „Промени  в  състава  на  коалиция,  настъпили  след 

регистрацията  й  в  ЦИК  се  извършват  въз  основа  на  подадено 

заявление до ЦИК”.

Точка  48 –  „Промени  в  състава  на  местна  коалиция, 

настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на 

подадено заявление”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нека да я има думичката „регистрирана” – 

„коалиция регистрирана”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Настъпили  промени  в 

коалициите/местните  коалиции  се  отбелязват  в  регистъра  на 

ЦИК/ОИК”.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да ги отделим в две.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам да ги разделим, за да 

може да следва логиката на предходното разделяне по т. 47 и 48.

Точка 58 ще бъде само: „Настъпилите промени в местните 

коалиции се отбелязват в регистъра на ОИК”. 

Ще видя дали там съответства кое е първото, кое – второто, в т. 47 

или т. 48.

Второто  ще  бъде:  „Настъпилите  промени  в  коалициите  се 

отбелязват в регистъра на ЦИК като ЦИК заличава от наименованието на 

коалициите партиите, които са напуснали състава й”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен, ние трябва да държим сметка на 

разликите.  До  35  дни,  с  други  думи,  простичко,  аз  не  разбрах  защо 

махнахме терминът „с решение на ЦИК”, респективно „на ОИК”. Мисля 

да го оставим така,  както го прочете докладчикът в т.  47.  „С решение 

Централната  избирателна  комисия”  респективно общинската  –  ще 

говоря само за ЦИК – „решава промените по заявление”.

Кой обаче е активно легитимираният да иска промените? По чл. 

144, ал. 1, това са само представителите на коалицията и е реципрочен 
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режима с  този  за  регистрация на  коалиция.  А по чл.  144,  ал.  5  макар 

разделът  да се  казва „Промени в състава на коалиция” за  пръв път се 

казва  „промени,  настъпили  в  състава  на  коалиция,  се  отбелязват  в 

регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицата, представляващи 

партията или коалицията”. Тоест това е една от отликите.

По ал. 5 може, ако не е отбелязано в регистъра, заинтересованият 

субект,  вече  самата  партия,  която  е  излязла,  да  поиска  това  да  бъде 

отбелязано в регистъра на ЦИК.

Според мен, както го прочете докладчикът, последно трябва да си 

остане 47 и 48, а след това да кажем, както каза председателят – че само 

ги  вписваме  в  регистъра,  но  да  добавим,  че  „по  заявление  на 

представляващия партията или коалицията”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам ви т.  47  и  48  така, 

както ги  изчетохме и приехме,  тоест да не третираме решението,  а  да 

акцентираме върху заявлението. След това, следвайки логиката на т. 47 и 

48, в т. 58, 59 и 60, защото т. 61 вече третира инициативният комитет, да 

придобият  долу  горе  ...  Как  ще  е  номерацията,  ще  видим  с  оглед 

цялостната  редакция  на  проекта.  Всъщност  в  тези  следващи  точки  да 

третираме отбелязването в регистъра и заличаването на името. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Считам,  че  така  както  бяха  нови 

редакции на т. 47 и 48 да си останат, а по отношение на това, което казва 

колегата Ивков,  евентуално за  подаване  на заявление  от  партия,  която 

напуска  коалицията,  ние  бихме  могли  да  си  сложим,  че  тя  трябва  да 

подаде заявлението,  тоест отделен ред,  който да е.  Въпреки че,  според 

мен, това се разбира и тук няма конкретен различен срок. Ние имаме срок 

в ал. 5 или ал. 6.

В  тази  връзка  т.  58,  59  и  60,  като  точки,  които  са  в  нашата 

хронограма,  в  един  случай  се  препокриват,  защото  ОИК  заличава  от 

наименованието 149, ал. 6, а е цитирано и в т. 58.

Според мен, би следвало да ги обособим. В т. 58 да си останат 

само по отношение на ЦИК, което си е т. 59 с двете основания чл. 144, 
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ал. 5 и ал. 6, а в т. 59 да си остане чл. 149, ал. 6, която включва двете – 

заличаването на наименованието и съответно отразяването в регистъра. 

РОСИЦА МАТЕВА: Точка 59 да стане т. 58, а т. 58 и т. 60 да се 

обединят в т. 59.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като т. 60 в този случай ще отпадне 

като самостоятелна точка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За последен път ще се опитам да го кажа по-

простичко, защото не е толкова сложно. Според мен, ние се оплетохме. 

Горе да си остане така, както го предлага докладчика.  Защото чл. 144, 

ал. ... казва: „промените се извършват в състава на коалиция”, а пък чл. 

144, ал. 5 казва, че трябва да се отбележат в регистъра. Долу да напишем 

само, че тези промени се отбелязват в регистъра не по-късно от 32-я ден. 

В смисъл няма нужда да ги поясняваме чак толкова, дори няма нужда да 

пишем кой е активно легитимиран там, което казах за партиите. Просто 

хронограмата  е  един  такъв  работен  инструмент,  който  да  показва 

сроковете. 

Горе си остава 35-я ден извършваме промяната с наше решение, 

долу – вписваме в регистъра.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А е „за промените, настъпили”.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За настъпилите, тоест вече сме ги извършили. 

Как се извършват? По заявление и решение на ЦИК.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  „За  промените,  настъпили”,  тоест  само 

удостоверяваме настъпилите факти.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Точно  така.  Като  ги  манифестираме  и  в 

регистъра.

За да са настъпили, ние трябва да сме ги регистрирали с решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  мисля,  че  чл.  144  дава 

възможност до 35-я ден партии или коалиции да подадат заявление 

за отразяване на решение за промяна в състава или наименованието. 

Смятам, че имат право до 35-я ден да подадат заявление, след което 

ние да се произнесем с решение. Дали ще бъде в 3-дневен срок или 
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по-кратък, това е наша възможност. След като вземем решението, в 

32-я ден трябва да отразим взетите вече решения като промени в 

регистъра. 

Защото  вижте  ал.  4  –  ако  напуска  партия,  чието 

наименование  или  абревиатура  е  включено  в  наименованието  на 

коалицията...  ЦИК  определя  3-дневен  срок  за  промяна  на 

наименованието.  Тоест  като  подадат  заявление  до  35-я  ден,  ако 

напуска  партията,  чието  име  коалицията  носи,  ние  им  даваме 

възможност да ни кажат какво ще бъде новото наименование. Тоест 

имаме срок, в който да се произнесем. Защо ще си определяме, че 

трябва  да  се  произнесем  до  35-я  ден,  при  положение,  че 

законодателят ни дава възможност да се произнесем в 3-дневен срок 

от подаване на заявлението?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Принципният  ни  спор  сега.  Да  видим, 

моята  теза  е  различна.  Да  видим  кое  ще  възприемем,  защото 

наистина,  според  мен,  до  35дневния  срок  ние  трябва  да  се 

произнесем с решение. Изхождам от тълкуването на чл. 144, ал. 1. А 

ал. 4, която цитира госпожа Матева, според мен, дава този 3-дневен 

срок сред  това,  ако се  възрази,  преди да  се  впише в регистъра  и 

логически следват ал. 5 и 6.

Последно, откъде черпя аргументите си? Чл. 144 – „Промени 

в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се 

извършват след подаване на заявление”. 

Как се извършват? Аз възприемам, че се извършват с наше 

решение и това е момента, именно по аргумент на ал. 4. И накрая 

казва: „не по-късно от 35 дни”. След като се извършват не по-късно 

от  35  дни  и  след  като  извършването,  ако  се  съгласяваме,  че  е  с 

нашето решение, значи това ни определя 35-дневния срок, според 

мен.  След  това  имаме време за  промени.  Може и  да  се  обжалва. 

Може  би  затова  законодателят  е  дал  нов  3-дневен  срок  за 

обжалването, за да впишем в регистъра. 

Аз считам, че сме обвързани с 35-дневния срок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
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Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Считам, че чл. 144, ал. 1 казва – 

освен заявлението, че коалицията трябва да представи решение. И 

тук  не  става  въпрос  за  решението  на  Централната  избирателна 

комисия, а става „решението на коалицията”. Това е едната хипотеза 

–  в  коалицията  се  включват  нови  партии  и  съответно 

наименованието  се  променя.  Тя  подава  ново  заявление  с  ново 

споразумение.

Хипотезата на ал. 4 е различна. Партията иска да излезе от 

коалицията.  Коалицията  обаче  не  приема  решение  за  промяна  в 

състава.  Партията  може  да  подаде  заявление  и  да  иска  да  бъде 

заличена от състава на коалицията и наименованието. Това е втората 

хипотеза.

В двата случая заявленията са различни. За едното заявление, 

както  каза  колегата  Ивков,  се  подава  от  коалицията,  във  втория 

случай  заявлението  се  подава  от  партията,  която  излиза.  И  тук 

заявлението се подава пак до 35-я ден.  След което ние трябва да 

дадем 3-дневен срок и 32-я ден да вземем решение и да направим 

промените в регистъра. Това е логиката. Ние на 35-я ден не можем 

да вземем решение. (Уточнение между членовете на комисията.)

С оглед факта, че изцяло объркахме докладчика,  предлагам 

следното.  Бих  могъл  да  се  съглася,  че  в  хронограмата  ни  не  е 

необходимо чак толкова подробно да разписваме, като бихме могли 

в т. 47 и 48 да пишем „Промените”, независимо дали те са подадени 

от коалиция заявления а промените, а съответно в т. 58 и 59, които 

ще обединят т. 58, 59 и 60 – взимането на решението и отразяването 

в регистъра.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  въпросът  се 

изясни. Това  изясняване,  което  постъпи,  е  на  базата  на 

първата формулировка, която прочете в залата колегата Ганчева по 

т.  47  и  48.  Сега  ще  чуем  вече  и  следващите  т.  58,  59  и  60  – 

обединени.

Моля, прочетете отново т.  47 и 48 и обединените,  за да ги 

чуем как звучат за хронограмата.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, точка 47 звучи по следния 

начин – това, което разбрах като докладчик

Точка 47 –  „Промени в  състава  на  коалицията,  настъпили 

след  регистрацията  й  в  Централната  избирателна  комисия,  се 

извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК”. 

Ако искате в края „до ЦИК” може да отпадне?

РЕПЛИКИ: Съгласни сме.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 48 – Промени в състава на 

местна  коалиция,  настъпили  след  регистрацията  й  в  ОИК,  се 

извършват въз основа на подадено заявление”.

Имаше  предложение  за  решение,  но  отпадна  в  хода  на 

разискванията.

По отношение на т. 58, 59 и 60, те ще бъдат обединени – не 

знам  какви  номера  ще  станат  с  оглед  преномерирането,  но  ще 

звучат:

Точка  58 –  „Настъпилите  промени  в  коалициите  се 

отбелязват  в  регистъра  на  ЦИК  като  ЦИК  заличава  от 

наименованието  на  коалицията  партиите,  които  са  напуснали 

състава й”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Първо  ги  заличава  с  решение  и  след 

това ги отбелязва в регистъра.

РОСИЦА МАТЕВА: Ама „с настъпилите промени” означава, 

че вече е взето решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

редакционно предложение, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така, както е в т. 59 да напишем, 

че  „ЦИК отразява  в  регистъра  настъпилите  промени”,  както  си е 

текста на ал. 5. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Председателката  предложи  – 

„Настъпилите  промени  в  състава  на  коалициите  се  отбелязват  в 

регистъра на ЦИК”.

Следващото  изречение,  пак  в  същото  поле  обаче  да  бъде: 

„ЦИК заличава от наименованието на коалицията, партиите, които 

са напуснали състава й”.
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Предлагам  да  бъде:  „ЦИК  заличава  от  наименованието  на 

коалицията  партиите,  които  са  напуснали състава,  като  отбелязва 

това в регистъра”. (Уточнение между членовете на комисията.)

Изречението,  което  предложи  председателката,  беше: 

„Настъпилите  промени  в  състава  на  коалициите  се  отбелязват  в 

регистъра на Централната избирателна комисия. 

РОСИЦА МАТЕВА: Направи го в едно изречение.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Дайте  предложение  и  ще  го 

направя.

РОСИЦА  МАТЕВА:  „ЦИК  отбелязва  в  регистъра  си 

настъпилите  промени  в  състава  или  наименованието  на 

регистрирана коалиция”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  „ЦИК  отбелязва  в  регистъра  си 

настъпилите промени в състава или наименованието на коалицията”.

И  всъщност  ще  бъде:  „ОИК  отбелязва  в  регистъра  си 

настъпилите  промени  в  състава  или  наименованието  на  местната 

коалиция”.

Това  са  тези  две  точки.  (Уточнение  между  членовете  на 

комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  бих  помолила 

надолу  по текстовете  да  вървим със сегашната  номерация,  за  по-

голямо облекчение, а впоследствие ще извършим преномерация.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 61 – „Инициативен комитет 

може  да  поиска  да  бъде  заличена  регистрацията  му  за  участие  в 

изборите”. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  предложение  да  остане 

първоначалния текст на т. 47 и 48. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  разбрах,  че 

поддържате първоначалния текст на т. 47 и 48.

Колеги, който е съгласен с предложените промени по т. 47 и 

48, тъй като първо гласуваме промененият текст, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев, Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  
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Ганчева,  Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, и Таня  

Цанева.), против – 1 (Ивайло Ивков).

Заповядайте за отрицателен вот.

 ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Гласувах  „против”,  защото 

първоначалният текст е съобразен с чл. 144 и на ЦИК са вменени 

правомощието  и  отговорността  до  35-я  ден  да  се  произнесе  с 

решение, защото меродавният момент, в който се считат извършени 

промените в състава на коалиция е решението на ЦИК. Махането на 

решението на ЦИК от текста на хронограмата оставя една неяснота, 

която най-вероятно ще се възпроизведе и в принципното решение. 

Ние не сме тук, за да преписваме закона, а за да го поясняваме там, 

където ние самите не можем да се разберем един час и го тълкуваме. 

Няма нищо лошо да има различни мнения. Аз ви казах откъде черпя 

аргументите  си,  а  именно,  че  след  подаване  на  заявление  се 

извършват  промените,  казва  законовият  текст,  и  след  решение  за 

промените, което е взело съответният политически субект, в случая 

коалиция.  Тоест,  с  две  думи,  правилно  беше  първоначално 

предложеното  от  докладчика  –  до  35-я  ден  решение  на  ЦИК  за 

промяна  в  състава.  След  това,  ако  промяната  влече  в  състава  и 

промяна в наименованието, тъй като излиза някоя от партиите, чието 

име влиза, има нов тридневен срок с решението на ЦИК, който се 

дава за промяна в състава, да си променят и наименованието, следва 

ново заявление и ...

РОСИЦА МАТЕВА: В кой срок?

ИВАЙЛО ИВКОВ: В 3-дневен срок, написано е в закона – на 

отрицателен  вот  нямаме  такива  но  отговарям,  32-дневния  срок, 

защото ал. 4 говори, че се дава 3-дневен срок. Не разбирам защо ние 

променихме  първоначално  предложеното,  което  е  мислено  и  от 

колегата  Сидерова,  и  от  колегата  Ганчева,  и  който  е  участвал. 

Според мен, това е взето предвид.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме със следващи текстове, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 61  – „Инициативен комитет 

може  да  поиска  да  бъде  заличена  регистрацията  му  за  участие  в 

изборите за общински съветници и кметове”. Чл. 155, ал. 1. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нека да не казваме, защото той участва или 

в единия, или в другия избор.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре.

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Тук беше направено предложение да бъде изписано „не по-

късно от 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.”.

Точка  62 –  „ЦИК  изпраща  на  ОИК  информация  за 

заличените  партии,  за  извършените  промени  в  състава  и 

наименованието на коалициите, както и информация за заличените 

коалиции”. Чл. 138 и чл.  146 т ИК; 31 дни преди изборния ден – 

23 септември 2015 г.

Точка 63 – „ОИК изпраща на ЦИК списък с регистрираните 

кандидати за общински съветници, кметове на общини, кметове на 

райони и кметове на кметства”. Чл. 413, ал. 7, чл. 415, чл. 397, ал. 2; 

не по-късно от 31 дни преди изборния ден – 23 септември 2015 г.

Точка 64 – „ОИК определя чрез жребий поредните номера на 

партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати 

в  бюлетината  за  съответния  вид  избор  и  обявява  резултатите  от 

жребия”. Чл. 87, ал. 1, т. 10;  не по-късно от 31 дни преди изборния 

ден – 23 септември 2015 г.

Точка 65  – „ОИК определя чрез жребий реда за участие в 

диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите 

и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и 

телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирали  кандидати”. 

Чл.  196,  ал.  3;  не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  – 

23 септември 2015 г. 

Точка 66 – „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, 
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ал.  4;  не  по-късно от  31 дни преди  изборния ден –  23 септември 

2015 г.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  До  тук  в  хронограмата  аз  не 

срещнах чл. 192, ал. 1 и 2 – че Централната избирателна комисия 

провежда жребий за представянето в БНТ и БНР на кандидатите. 

Тук поставям един принципен въпрос. Трябва да го предвидим.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: То пак е на 31-я ден.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  принципно  съм  подготвил 

такъв  Проект  на  решение,  въпросът  е  да  преценим  дали  ще  го 

включваме. (Уточнение между членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Преди  работна  т.  64   ще  бъде 

включена нова точка със съответната номерация, която всъщност ще 

обективира чл. 192, а именно, че „Централната избирателна комисия 

чрез  жребий  определя  реда  за  представяне  на  кандидатите, 

регистрирани  от  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети,  в 

различни форми на предизборната кампания”. 

Основанието ще бъде чл. 192; не по-късно от 31 дни преди 

изборния ден – 23 септември 2015 г.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: „ОИК прави жребият и определя номера на 

бюлетината  за  съответния  вид  избор  за  партии,  коалиции”  и  т.н. 

Какво означава „съответния вид избор”?

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  За  кметове  и  кметски 

наместници.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Дали да не ги изброим конкретно или така 

да бъде?

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Така да бъде.

Има ли други бележки? Не виждам.

Има ли някой „против” включването на точката  с  жребия? 

Няма.

Продължаваме нататък, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  67 –  „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”. Чл. 417, 

ал.  5;  не  по-късно от  30 дни преди  изборния ден –  24 септември 

2015 г.

Точка 68 – „Министерският съвет предоставя на общините, 

съответно  на  областните  администрации,  средствата  за 

организационно-техническата подготовка на изборите”. Чл. 18, ал. 3; 

не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 24 септември 2015 г.

Точка 69 – „Общинската администрация изпраща копие от 

част II на избирателния списък на ЦИК.

Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва 

от МВР  и  Министерството  на  правосъдието  по  искане 

на общинската  администрация.  За  гражданите на  друга  държава – 

членка на ЕС, искането се придружава с  копие от декларациите”. 

Чл. 410, ал. 1 и 2; 24 септември 2015 г.

Точка 70 – „ЦИК утвърждава технически образец и защитата 

на бюлетината”.  Чл. 57, ал. 1, т.  19; не по-късно от 30 дни преди 

изборния ден – 24 септември 2015 г.

Точка  71 –  „Кметът  на  общината  предоставя  в  ОИК 

протокола  и  другите  книжа  от  проведените  консултации  и 

предложенията на партиите и коалициите,  когато не е  постигнато 

съгласие”. Чл. 91, ал. 7; не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 

24 септември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Има ли бележки по тази страница, колеги? 

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Връщам  се  към  т.  68.  Конкретно 

предложение  –  да  отпадне  „за  съответния  вид  избор”.  Нямаме 

съответен избор, имаме номер в бюлетината за участие в изборите, 

който номер се обявява публично.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да  бъде:  „ОИК  определя  чрез 

жребий  поредните  номера  на  партиите,  коалициите,  местните 

38



коалиции  и  независимите  кандидати  в  бюлетината  и  обявява 

резултатите от жребия”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други бележки, колеги?

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз считам, че трябва да си остане 

„за съответния вид избор”. Ние не можем да направим един жребий 

за трите вида избори. Ние ще направим един жребий за отделните 

видове.  Затова  мисля,  че  трябва  да  остане  „различните  видове 

избори”. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Продължаваме нататък.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Точка 72 –  „Кметът на общината 

предоставя  в  ОИК  предложение  за  състава  на  СИК,  когато  е 

постигнато съгласие”. Чл. 91, ал. 8 и 9; не по-късно от 30 дни преди 

изборния ден – 24 септември 2015 г.

Точка 73 – „При отказ за регистрация или при обявяване на 

недействителност  на  регистрацията  на  кандидат  за  кмет  или  за 

общински съветник партията, коалицията и местната коалиция може 

да предложи за регистриране друг кандидат”. Чл. 417, ал. 4; не по-

късно от 30 дни преди изборния ден – 24 септември 2015 г.

Точка 74 –  „Условията,  редът  и  тарифите  се  изпращат  на 

Сметната палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с 

национален обхват, и на ОИК – за електронна медия с регионален и 

местен  обхват,  не  по-късно  от  откриване  на  предизборната 

кампания”. 

Само  че  тук  има  по  чл.  198,  ал.  5.  Не  става  ясно  какви 

условия,  редът  и  тарифите.  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

По т. 74 да го направим: „Условията и редът за предоставяне 

на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите 

се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК”. 

Тоест да заимстваме текста на ал. 4 на чл. 198? (Уточнение 

между членовете на комисията.)
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Точка 75 – „Електронните медии (с изключение на БНТ и 

БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, 

на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (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; 25 септември 2015 г.

Точка 76 – „Откриване на предизборната кампания”. Чл. 175; 

30  дни  преди  изборния  ден  –  25 септември  2015 г.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

Ако искате, тук да го направим: „Предизборната кампания се 

открива.”? Така е и в закона.

Ще стане: „Начало на предизборната кампания.”.

Точка  77 –  „Съответното  ТЗ  на  ГД  „ГРАО“  в  МРРБ 

извършва  проверка  на  списъците  в  подкрепа  на  независимите 

кандидати”. Чл. 418, ал. 2; не по-късно от 27 дни преди изборния ден 

– 27 септември 2015 г.

Точка  78 –  „ОИК  установява  резултата  за  списъците  в 

подкрепа  на  независим  кандидат  въз  основа  на  извършената  от 

съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка. При поискване от 

инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от 

протокола  и  установения  резултат  за  представените  от 

инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2 от ИК”. Чл. 418, ал. 

4; не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 27 септември 2015 г.

Точка 79 – „ОИК назначава СИК”. Чл. 89, ал. 1; не по-късно 

от 25 дни преди изборния ден – 29 септември 2015 г.

Точка 80 – „Когато ОИК не назначи СИК изпраща незабавно 

цялата документация на ЦИК, която назначава СИК”. Чл. 91, ал. 13; 

не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 29 септември 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли бележки по тази 

страница, колеги?

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. 77 и 78. Написани са доста текстове, 

но  за  какво  говорим?  Че  ГРАО  дал  резултатите  на  ОИК  от 

подписката.  И какво се  случва?  Говорим, че  ГРАО дава,  говорим 
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какво  прави  ОИК  –  установява  резултата  и  какво  се  случа?  Ако 

резултатът не е в полза на независимия кандидат какво прави той в 

този момент?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Това  не  е  решение,  за  да  се  следва 

последователността. Хронограмата е направена по дати.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако подписката не установи необходимия 

брой подписи? Хайде да направим нещо, което е по-важно от това 

ОИК  да  установи.  Е  като  установи  какво?  Кое  е  по-важното? 

Хубаво, установява. И при поискване дава на инициативния комитет 

в писмен вид данните от протокола. Хубаво, дава му ги, но ако няма, 

не  трябва  ли  ОИК  да  заличи  тази  регистрация?  Защото  тази 

регистрация може да се обжалва,  пък после може да се окаже, че 

неправилно са  ги  заличили,  а  ОИК толкова  много  разбират,  че  в 

един момент тук ще луднем да питат какво да правят. (Уточнение 

между членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  78 придобива  следната 

редакция  след  разискванията:   „ОИК  установява  резултата  за 

списъците  в  подкрепа  на  независим  кандидат  въз  основа  на 

извършената от съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка. В 

случай,  че  комисията  установи,  че  независимият  кандидат  не  е 

подкрепен  от  необходимия брой избиратели,  регистрацията  му се 

заличава с решение. При поискване от инициативния комитет ОИК 

му предоставя  в писмен вид данните от протокола и установения 

резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 

416, ал. 2 от ИК”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако искаш да е по-кратко, да не е „в случай, 

че комисията”, да е „комисията...” .

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  То  така  е  и  в  закона  –  „когато 

комисията установи ...”. Приемам.

РЕПЛИКИ: И да отпадне изразът „от съответното ТЗ на ГД 

„ГРАО” в  МРРБ”,  а  да  бъде  само „...  въз  основа  на  извършената 

проверка”.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Второто  изречение,  което 

добавихме, продължаваме с „решение, което незабавно се изпраща 

на инициативния комитет”. Тоест изцяло ал. 5 на чл. 418.

В правното основание допълваме ал. 5.

Точка 79 – ”ОИК назначава СИК”. Чл. 89, ал. 1; не по-късно 

от 25дни преди изборния ден” – 29 септември 2015 г.

Точка 80 – „Когато ОИК не назначи СИК изпраща незабавно 

цялата документация на ЦИК, която назначава СИК”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: На тази страница се връщам на т. 76, ако 

ми  позволите  –  „Откриване  на  предизборната  кампания”.  Според 

мен, трябва да сложим – не разбирам защо е съкратено, след като 

навсякъде го пише „30 дни преди изборния ден”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Ивков, аз го предложих като 

докладчик. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявам се, ако ми е убягнало. Ще го 

добавим.

Считам все пак,  че  срокът също е,  тъй като това има вече 

съществено значение, все пак ги броя и мисля, че срокът е 24-ти, а 

не 25-ти. Тоест не разбирам каква е разликата „не по-късно от 30 

дни” и „30 дни”. (Реплика от госпожа Солакова.)

Да, но „30 дни преди изборния ден” е един и същи ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, доколкото 

разбрах, ние се обединихме около това „30 дни преди изборния ден”. 

Единственият въпрос, който поставяте, е 25-ти и 24-ти. (Уточнение 

между членовете на комисията.)

Уточнихме в оперативен порядък. 

Продължаваме нататък.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължаваме с т. 81 на стр. 10.

Точка  81 –  „Кметът  обявява  част  II  на  избирателните 

списъци, като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за 

пребиваване и датата на регистрация на вписаните в тях лица”. 

Точка  82  –  „Партии,  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети изпращат на Сметната палата информацията 
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по  чл.  171,  ал. 2  от  ИК  на  хартиен  и  електронен  носител  за 

включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК”. Чл. 171, ал. 3; 25 дни 

преди изборния ден”.

Само  да  проверим  дали  не  е  „преди  изборния  ден”. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

Не по-късно е, защото в 5-дневен...

Точка  83 –  „Когато  ОИК  не  е  назначила  СИК,  изпраща 

незабавно документацията в ЦИК”. Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точки 74 и 75 са едно и също.

Предлагам т. 74 да отпадне, а т. 75 да остане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: „Не по-късно от 30 дни 

преди изборния ден – 24 септември 2015 г.”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На стр. 10, т. 82 – „не  по-късно от 

25 дни”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: нали решихме, че ще отпадне едното.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 83 отпада и отивам на т. 84. 

Точка 84 – „ЦИК определя условията и реда за извършване 

на  социологически  проучвания  в  изборния  ден;  води  публичен 

регистър  на  социологическите  агенции”.  Чл.  57,  ал.  1,  т.  25. 

(Уточнение между членовете на комисията.) 

То по закон е така. Думата „води” е по закон. (Реплика от 

госпожа Солакова.)

Точка 85 – „Избирателите 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, 

подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс до общинската 

администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато 

е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия 

им адрес”. Чл. 37, ал. 1.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тук има опции. Не е само 

по пощата или по факс, а третата възможност е по електронна поща.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Както  е  в  закона  –  „или  чрез 

електронно  заявление  през  интернет  страницата  на  органите  по 

чл. 23”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Двете неща са, едното е по постоянен адрес, 

другото е по настоящ адрес, ако са се регистрирали. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 86 – „При кмета на общината 

се провеждат консултации за състава на подвижната СИК”. Чл. 90, 

ал. 2, изр. 1, чл. 91; не по-късно от 18 дни преди изборния ден – 

7 октомври 2015 г.

Точка 87 – „Кметът на общината прави предложение до ОИК 

за състава на подвижната СИК”. Чл. 90, ал. 2, изр. 2; не по-късно от 

15 дни преди изборния ден – 9 октомври 2015 г.

Точка  88 –  „ГД  „Изпълнение  на  наказанията”  към 

Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ 

данни за лицата, ...

РОСИЦА МАТЕВА: Точка 87 коя дата е? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  т.  87  срокът  е 

„6 октомври 2015 г.”.

Продължавам с т. 88:

Точка  88  –  „ГД  „Изпълнение  на  наказанията”  към 

Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ 

данни за  лицата,  изтърпяващи наказание  лишаване  от  свобода,  за 

автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)”. 

Чл. 27, ал. 2; не по-късно от 15 дни преди изборния ден – 9 октомври 

2015 г.

Точка 89 – „Краен срок за подаване на заявления и вписване 

на  избирател  в  списъка  по  настоящ  адрес  за  избиратели,  чиито 

постоянен и настоящ адрес са в различни населени места”. Чл. 36, 

ал.  1  и  ал.  2;   не  по-късно  от  14  дни  преди  изборния  ден  – 

10 октомври 2015 г.

Ако колегите имат бележки по стр. 10? (Уточнение между 

членовете на комисията.)
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Точка  89 придобива  следната  редакция:  „Краен  срок  за 

подаване  на  заявления  за  вписване  на  избирател  за  гласуване  по 

настоящ адрес”. Не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Точка 90 – „Общинската администрация по настоящ адрес 

предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ 

адрес  на  ГД  „ГРАО“  в  МРРБ  за  автоматизирано  вписване  на 

избирателя  в  избирателния  списък  по  настоящия  му  адрес  и 

заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес”. Чл. 

36, ал. 3; не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 12 октомври 

2015 г. (Реплика от госпожа Матева.)

Точка 91 – „ОИК назначава подвижната СИК при гласуване 

с подвижна избирателна кутия”. Чл. 89, ал. 2; не по-късно от 10 дни 

преди изборния ден – 14 октомври 2015 г.

Точка  92 –  „Кметът  на  общината  обявява  на  видно  и 

достъпно място и на интернет страницата на общината (при наличие 

на такава) списъка на заличените лица”. Чл. 39, ал. 1; не по-късно от 

10 дни преди изборния ден – 14 октомври 2015 г.

Точка  93 –  „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 не по-късно от 7 дни 

преди изборния ден”.  Чл. 417,  ал.  5,  изр.  1;  не по-късно от 7 дни 

преди изборния ден – 17 октомври 2015 г.

Точка  94 –  „ОИК  оповестява  по  подходящ  начин  чрез 

средствата  за  масово  осведомяване  мерките,  позволяващи  на 

избирателите  с  увредено  зрение  или  със  затруднения  в 

придвижването да гласуват в изборния ден”. Чл. 234, ал. 1; не по-

късно от 7 дни преди изборния ден – 17 октомври 2015 г.

Точка 95 – „ЦИК регистрира социологическите агенции за 

проучвания в изборния ден”.  Чл. 202, ал. 2;  не по-късно от 7 дни 

преди изборния ден – 17 октомври 2015 г.

Точка 96 – „Всеки избирател може да поиска отстраняване 

на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление 

до кмета на общината”. 
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Ако искате след думите „писмена заявление” да добавим „по 

образец”?

РЕПЛИКИ: Добре.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Основанието е чл. 43, ал. 1 и 2; не 

по-късно от 7 дни преди изборния ден – 17 октомври 2015 г.

Точка 97 – „Избирателите 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  20-дневния  срок,  може  да  гласуват  с 

подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни 

преди изборния ден и при условие че на територията на общината е 

назначена подвижна секционна избирателна комисия”. Чл. 37, ал. 2; 

не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 19 октомври 2015 г.

Точка 98 – „ЦИК определя реда за проверка на гласуване в 

нарушение  на  изискванията  на  ИК,  включително  за  проверка  на 

решенията по чл. 39 и на удостоверенията по чл. 40 от ИК”. Чл. 57, 

ал. 1, т. 30; не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 19 октомври 

2015 г.

Точка 99 – „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  – 

22 октомври 2015 г.

Точка 100 – „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 – 22 октомври 2015 г.

Точка 101 – ”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  – 

22 октомври 2015 г.
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Точка  102 –  „Край  на  предизборната  кампания”.  Чл.  182, 

ал. 4;  24 часа  преди  изборния  ден  –  до  24,00  ч.  на  23 октомври 

2015 г.

Точка  103 –  „Резултати  от  допитвания  до  общественото 

мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и 

да  е  форма  24  часа  преди  изборния  ден  до  обявяване  края  на 

изборния  ден”.  Чл.  205,  ал.  5;  24 часа  преди  изборния  ден  –  от 

00,00 ч. на 24 октомври 2015 г. до обявяване края на изборния ден 

25 октомври 2015 г. (Уточнение между членовете на комисията.)

В  т.  99  отпада  изразът  „плавателни  съдове  под  българско 

знаме”.

Точка  104  –  „ОИК  регистрира  застъпниците  на 

кандидатските  листи  и  им  издава  удостоверения;  води  публичен 

регистър на застъпниците по кандидатски листи”. Чл. 87, ал. 1, т. 18, 

чл. 118, чл. 122; до изборния ден – 24 октомври 2015 г. (Уточнение 

между членовете на комисията.)

РУМЕН ЦАЧЕВ: Говорим за две различни неща. Това е срок 

за  регистрация,  а  другото  е  подаването  на  заявление,  за  което 

казваме, че е до един ден преди изборния ден.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук няма подаване на заявление.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласна съм срокът за подаване на 

заявление да е 23-ти.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам т. 104 и 105 да 

останат така, както са написани.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Тук  възникват  два  въпроса  –  за 

наблюдатели и за застъпници. Дали да нямаме точка по отношение 

на подаването на заявления?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е въпрос, но аз се 

съгласих за срока за регистрацията.

РУМЕН ЦАЧЕВ: За регистрацията нямаме спор.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Крайният  срок  за  регистрация  на 

застъпници на кандидати за СИК и ОИК.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Знаете, че сме имали две жалби – от 

Русе и Видин. Те се позоваха на текст от закона. (Уточнение между 

членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нови точки между т. 103 и 104.

РОСИЦА МАТЕВА: Краен срок за подаване на заявление за 

регистриране за застъпници до 18,00 ч.  на 23 октомври 2015 г.  – 

чл. 87, ал. 1, т. 1.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  „За  подаване  на  заявление  за 

регистрация  18,00  ч.  на  23  октомври  2015  г.  (Уточнение  между 

членовете на комисията.)

Колеги,  както стана ясно от разясненията  извън микрофон, 

между т. 103 и 104 ще бъдат създадени две нови точки, които ще 

определят крайния срок за подаване на заявленията за регистрацията 

на застъпниците, съответно в ОИК, на наблюдателите – в ЦИК, като 

това е до 18,00 на 23 октомври 2015 г. 

Точка 106 –  ”Партиите,  коалициите,  местните  коалиции и 

инициативните  комитети  представят  в  ОИК  списък  с 

упълномощените  си  представители  ОИК  публикува  списъците  на 

интернет страницата на комисията”. Чл. 124, ал. 4; до изборния ден – 

24 октомври 2015 г.

Точка 107 – „СИК получава бюлетините и изборните книжа 

и материали и подготвя изборните помещения за гласуването”. Чл. 

215, чл. 218; в предизборния ден – 24 октомври 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли бележки по тази 

страница? 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, да ви обърна внимание на един 

въпрос,  който  възникна  сега,  докато  гледах,  по  отношение  на 

сроковете.

Даваме  социологически  проучвания,  и  други  срокове  има, 

гледам,  че  сме  записали  „до  00,00  ч.  на  24  октомври  2015  г.”. 

Законът казва – чл. 205, ал. 5, „24 часа преди изборния ден”. Тогава 

дали е 24,00 часа, защото пък ...

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 00,00 ч. на 24-ти.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре,  00,00 ч.  Дали е 00,00 ч.  Защото 

кога е началото на изборния ден? Началото на изборния ден пък се 

определя ... (Шум и реплики.) Искам да ви кажа нещо, което според 

мен е важно.

Член 220 определя, че изборния ден започва в 6,00 ч. Тогава 

имаме ли основание да ограничим в 00,00 ч., а не в 6,00 ч.? Защото 

изборният  ден,  като  календарен  ден,  си  започва  в  00,00  ч.,  но 

законът и то още повече,  че  систематичното  място е  в  Раздел V, 

където  пише  „начало  и  край  на  изборния  ден”  горе.  Дали  не  ги 

ощетяваме с шест часа, защото има медии, които са денонощни?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Прав си, ако беше „преди началото 

на изборния ден”. Текстът на закона е „преди изборния ден”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако беше избрана друга 

логика, то това означава, че няма ден за мълчание. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Така ли ще го възприемем?

Ако началото на изборния ден обаче е  в  6,00 ч.  Имаме ли 

изборен ден преди 6,00 ч. тогава?

РЕПЛИКИ: Имаме.

ИВАЙЛО ИВКОВ: И преди началото му си е изборен? Тоест 

ние  слагаме  знак  за  равенство  между  изборен  ден  и  деня  на 

изборите?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  въпроса, 

колега Ивков. Уточнихме в оперативен порядък.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има резон и в това, което каза колегата 

Солакова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предлагам  в  т.  108  да  включим  и 

агитацията.

РЕПЛИКИ: Ние не сме стигнали до там.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ние стигнахме до изборния ден – т. 109.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 108 – „Забрана за огласяване 

под  каквато  и  да  е  форма  на  резултати  от  допитвания  до 

общественото мнение”. 

Тук колегата Цачев предлага ...
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Допитване  до 

общественото мнение и предизборна кампания”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В т. 102 пише: „Край на предизборната 

агитация”. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Основанията по т.  108 са чл.  205, 

ал. 5; 24 часа преди изборния ден.

Точка 109 – „Изборен ден”. 25 октомври 2015 г.

Ако искате, тук като основание да сложим Указът?

РЕПЛИКИ: Няма смисъл.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  110 –  „Оповестяване  на 

резултати от социологически проучвания”. Чл. 204, ал. 3; в изборния 

ден – след 19,00 ч. на ...

РЕПЛИКИ: 25 октомври 2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колегата Андреев предлага да сменим 

местата на тази точка и следващата, защото първо да се обяви края 

на изборния ден и тогава да се обявяват резултатите.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Сменяме ги – т. 110 ще стане т. 111.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Той е прав, обаче обявяването края 

на  изборния  ден  може да  е  в  19,00  ч.,  а  някъде  може да  бъде  в 

20,00 ч.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тоест да не ги разменяме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  в  т.  110  да 

махнем „в изборния ден”?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В т. 110 отпада „изборен ден”.

РОСИЦА МАТЕВА: Разменяме ли ги или не?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не ги разменяме.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  В  т.  110  отпада  времето  и  срока. 

Остават празни места.  В т.  111.  (Уточнение между членовете на 

комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточняваме. По 

т. 110 отпада текста в колона „Време”, в скоби „(дни/часове) спрямо 

изборния ден” и остава текста „в срок до дата включително”. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Според  мен,  следващият  текст  също 

трябва да отпадне „спрямо изборния ден”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 111 – „ОИК обявява края на 

изборния ден”. Чл. 87, ал. 1, т. 25.

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля,  че трябва да остане празно „в 

изборния ден”,  защото няма кога да обяви края на изборния ден, 

освен ...

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  А  каква  е  пречката?  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

т. 112.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  т.  111  отпадна  „Време”  –  „В 

изборния ден”.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  т.  111  остава,  че  обявява  края  на 

изборния ден?

РОСИЦА МАТЕВА: Не по-късно от 20,00 ч. на 25 октомври 

2015 г.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  112 –  „СИК  преброява 

гласовете и изготвя протоколите с изборните резултати в секцията 

от гласуването за:  общински съветници,  кмет на община, кмет на 

кметство, кмет на район”. Чл. 100, ал. 1, т. 1; Веднага след обявяване 

края на гласуването от председателя на СИК – 25 октомври 2015 г. 

(Реплики между членовете на комисията.)

Да, ще го разменим това, следвайки логиката, че така пише.

Точка 113 – „СИК при поискване предоставя срещу подпис 

на  членовете  на  комисията,  кандидатите,  застъпниците, 

представителите  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети  и  на  наблюдателите  копие  от  подписаните  протоколи с 

резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с 

печата  на  комисията  и  подписано  от  председателя,  заместник-

председателя  и  секретаря  преди  предаването  в  ОИК  на  всяка 

страница”. Чл. 442. (Уточнение между членовете на комисията.)

Точка  114 –  „СИК  предава  на  ОИК  протоколите  с 

резултатите  от  гласуването  и  избирателните  списъци,  списъка  на 
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заличените  лица  и  списъка  за  допълнително  вписване  на 

придружителите  с  приложенията”.  Чл.  444,  ал.  1;  Веднага  след 

изготвянето,  но  не  по-късно  от  24  часа  от  приключване  на 

гласуването.

Точка  115 –  „Веднага  след  предаване  на  протоколите  и 

избирателните списъци на ОИК СИК предава останалите книжа и 

материали на общинската администрация”. Чл. 100, ал. 1, т. 5; Не по-

късно от 24 часа от приключване на гласуването.

Точка  116 –  „ОИК  съставя  протоколи  с  резултатите  от 

гласуването за общински съветници, за кмет на община и кметове на 

кметства за всеки вид избор. 

Обявява  резултатите  по  партии,  коалиции  и  независими 

кандидати.

Приема  решение  за  обявяване  на  избран  кмет  на 

община/район/кметство или за насрочване на втори тур за избор на 

кмет. 

Издава  удостоверения на избраните общински съветници и 

кметове на община”. Чл. 447, чл. 452, ал. 2, чл. 453, ал. 5, чл. 87, 

ал. 1, т. 26; Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването. 

Точка  118 –  „ОИК  създава  база  данни  с  резултатите  от 

гласуването чрез компютърна обработка на протоколите на СИК

- за общински съветници;

- за кмет на община;

- за кмет на район (ако се провежда такъв);

- за кметове на кметства (ако се провежда такъв)”.

В  скоби  е  пояснено,  че  последните  два  избора,  ако  се 

провеждат такива съответно.

Основанието е чл. 456; Веднага след въвеждане на данните от 

протоколите на СИК в изчислителния пункт на ОИК.

Точка 119 –  „ОИК сканира протоколите на СИК и своите 

протоколи за избор на кмет на  община и за общински съветници и 

ги изпраща в ЦИК.
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Публикува  сканираните  протоколи  на  интернет  страницата 

си”. Чл. 87, ал. 1, т. 27, не по-късно от 48 часа след приключване на 

гласуването.

Точка 120 –  „ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от 

протоколите  на  СИК  и  своите  протоколи  с  резултатите  от 

гласуването за общински съветници и кметове и другите книжа за 

произведените избори”. Чл. 457, ал. 1 и ал. 2; не по-късно от 48 часа 

след получаване протоколите на СИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  ли  бележки  по  тази 

страница, колеги? (Уточнение между членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Точка 120 да стане: „ОИК предава 

в  ЦИК  първите  екземпляри  от  протоколите  на  СИК  и  своите 

протоколи  и  решения  с  резултатите  от  гласуването  за  общински 

съветници  и  кметове  и  другите  книжа  за  произведените  избори”. 

(Реплика от господин Цачев.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви т. 114, ако сте 

съгласни с това, което коментираме, да стане: „СИК предава на ОИК 

протоколите за всеки вид избор, предназначени за ОИК и за ЦИК, 

както и другите книжа и материали”. (Уточнение между членовете 

на комисията.)

Точка 121 – „ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма 

избран кандидат”.  Чл.  87,  ал.  1,  т.  29;  веднага  след обявяване  на 

резултатите.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Но не по-късно...

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предложете и ще напиша срока. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой ще предложи срока? 

С

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние казахме, че на 26 октомври 2015 

г. вечерта това трябва да е факт.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Веднага  след  обявяването,  но  не  по-

късно от 48 часа.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Какво означава, че пишем „но не по-

късно”? Това не е точно.

РУМЕН ЦАЧЕВ: От т. 120 падна ли изразът „нови избори”?
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  122 –  „Кандидат  за  кмет, 

допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие”. 

Чл.  452,  ал.  8;  в  срок до 24 часа  от  обявяване  на  резултатите  от 

първия труд.

Точка  123 –  „ОИК  предава  на  ТЗ  „ГРАО”  избирателните 

списъци за  извършване на  проверка за  гласуване в  нарушение на 

разпоредбите на ИК”.

Тук  след  „ТЗ  „ГРАО” може би  трябва  да  бъде  „в  МРРБ”, 

следвайки ...

Времето  е  не  по-късно  от  3  дни  след  изборния  ден  – 

28 октомври 2015 г.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако искате в . 122 – „в срок до 24 

часа от обявяване на резултатите” да се добави „от ОИК на първия 

тур”?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: То няма друг тур.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  124 –  „Произвеждане  на 

втори тур за избор за кметове”. Чл. 452, ал. 4; не по-късно от 7 дни 

след изборния ден – 1 ноември 2015 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да ви кажа, че 31-ви е крайния срок.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  в  закона е  „не по-късно”. 

(Реплика от госпожа Солакова.)

Предлагам  да  остане  „не  по-късно  от  7  дни”,  защото  на 

цялата хронограма логиката беше „не по-късно”. 

Точка 125 – „Предизборен ден”. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Точки 124 и 124 да се разменят. Точка 

125 да стане 124. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  докладчик  предлагам  да 

разменим работни точки  124 със  125,  като  т.  125 стане  първа.  В 

„Основните  процедури,  събития  и  действия”  да  има  уточняване 

предизборен ден за произвеждане на втори тур – „Предизборен ден – 

втори тур”,  като в „Предизборен ден” в  графа „Време” да остане 

31 октомври 2015 г. (Уточнение между членовете на комисията.)

Точка 126 – „ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите 

от произведения втори тур на избора за  кметове решението си за 
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обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на 

СИК”. Чл. 457, ал. 1 и ал. 2; не по-късно от 48 часа след получаване 

на протоколите на СИК.

Точка 127 –  „ОИК предава  на  общинската  администрация 

останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за 

ЦИК”.  Чл.  87,  ал.  1,  т.  33;  не по-късно от 7 дни от обявяване на 

резултатите от избора.

Точка 128 -   „Партиите,  коалициите,  местните коалиции и 

инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни 

материали”. Чл. 186, ал. 3; не по-късно от 7 дни след изборния ден. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

Колеги, доколкото разбирам от новото ви предложение извън 

микрофона, в т. 114, където се върнахме – „СИК предава на ОИК 

протоколи...

То е ясно какво прави СИК. (Реплики между членовете на 

комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  протокола,  колеги, 

предложението  е  т.  114,  която  описва  действията  на  СИК  по 

предаване на протоколи на ОИК за първи тур, същото съдържание 

да се впише като нова т. 126 по сегашната номерация за втори тур. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това, което приех като докладчик, 

е, че преди т. 126 се създава нова точка със съответния номер, която 

изцяло преповтаря съдържанието на т. 114.

Точка  129 –  „ЦИК  публикува  на  интернет  страницата  си 

резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване 

предоставя  на  технически  носител  тези  резултати  на  партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участвали в 

изборите”. Чл. 57, ал. 1, т. 41. 

Графите „Време” и „Срок до дата” остават празни.

Отзад  –  „За  дата  6  месеца  преди  изборния  ден  съгласно 

чл. 396,  ал.  1,  чл.  397,  ал.  1  и  §  1,  т.  4  и  5  от  Допълнителните 

разпоредби на  Изборния кодекс се  счита  датата  25 април 2015 г. 

включително. (Уточнение между членовете на комисията.)
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По  първата  точка  или  булет  –  за  дата  „6  месеца  преди 

изборния ден”, съгласно посочените членове от Изборния кодекс се 

счита датата  „25 април 2015 г.  включително”.  Тоест на 26-и вече 

няма да е последните шест месеца.

Втората точка отпада.

Изразявам  мнението  си  като  докладчик,  че  т.  2  трябва  да 

отпадне.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  също.  (Реплика  от  госпожа 

Солакова.)

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  председател,  подложете 

го  на  гласуване,  за  да  се  прекрати  този  спор  и  да  минаваме  по 

същество към гласуване на хронограмата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 

процедурно предложение да прекратим разискванията в оперативен 

порядък и да подложим на гласуване.

Ще  подложа  на  гласуване  това  предложение,  но  правя 

обратно  процедурно  предложение  –  преди  да  сме  изчистили  по 

същество, използвам вашият израз, колега Мусорлиева, всички тези 

срокове,  които  имат  съществено  значение  по  отношение  на 

действията  и  които  водят  до  определени  правни  последици, 

свързани с изборите – да продължим разискванията.

Ще подложа на гласуване.

Имате право на лично обяснение.

Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, Вие може да 

оставите възможност още три часа да дебатираме по известни две 

становища.

Затова предлагам тези две становища по тази точка, която се 

дебатира извън камера, да бъдат подложени на гласуване и с гласа 

си да го изразим, а не колеги, които са против съответното решение, 

да гласуват изцяло против цялата хронограма заради непрогласуване 

на това предложение. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  5 (Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,),  против  –  8  (Ивилина  Алексиева,   Севинч  Солакова, 

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева).

Колеги, важният срок е по първия булет. Въпросът е дали 25-

и или 24-и е тази дата.

Нека  да  погледнем  още  веднъж  разпоредбите.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

Колеги, обсъждането доведе до резултат.

Подлагам на гласуване дата „24 април 2015 г. включително„-

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 10 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев, Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  Цанева.),  против  –  3  (Емануил 

Христов, Ивайло Ивков и Иванка Грозева.).

Колеги, отиваме към втория булет.

В  оперативен  порядък  се  изказаха  позитиви  и  негативи  от 

изписването на този текст тук. Моля да обмислим този текст отново. 

Ако ще има текст – дали се обединяваме това да бъде „Те започват 

своята работа н 5 септември 2015 г.” (Уточнение между членовете 

на комисията.)

Колеги, обединяваме ли се около това булет 2 да отпадне, но 

да бъде включен в принципното решение? Обединяваме се. 

Мисля,  че  с  това  преминахме  всички  текстове  на 

хронограмата, извършихме необходимите корекции.

Има ли някой, който да вземе отношение?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  За  съжаление,  въпреки  напредналото 

време съм длъжен да направя едно предложение, защото след като 

направих щателен анализ и разменихме извън микрофон становище 

с  колегата  Севинч  Солакова  по  този  въпрос  и  го  поставих 

мимоходом, но той е много важен практически – за сроковете.
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Тъй  като  аз  съм  убеден  в  това,  което  ще  ви  кажа,  правя 

формално  предложение,  независимо  какво  ще  решим  –  всички 

срокове,  които са  предвидени като часове от изборния ден,  да  се 

счита от „6,00 ч. сутринта в изборния ден”.

Знам,  че  досега  не  е  било  така,  знам,  че  практиката  е 

различна, но, пак ви казвам, че прегледах междувременно, докато 

слушах, текстовете и кратко аргументът ми е следния.

Аргументът ми е, че има разлика между изборен ден и дата, 

на  която  ще се  произвеждат  изборите.  Датата  е  25-ти  и  включва 

цялото денонощие на изборния ден. По аргумент на чл. 220 считам, 

че не може да съществува извън рамките на своето начало и своя 

край. Тоест той е  в тези рамки. Изборният ден за мен е понятие, 

различно  от  календарния  ден  или  датата,  на  която  се  насрочват 

изборите.

Спорът е малко схоластичен по принцип, обаче тук има пряко 

практическо значение, затова се опитвам да ви убедя и предлагам 

„от 6,00 ч.” 

Пак ви казвам, аргументът ми се намира в чл. 220, а също 

така,  понеже  колегата  Солакова  там  го  спомена  и  каза,  че  би 

подкрепила, ако в ал. 5 пишеше „преди началото”. Аз считам, че тук 

трябва да имаме разширително тълкуване и „преди изборния ден” се 

счита преди началото, защото това е логичното. Още повече с оглед 

последващите  словосъчетания,  а  именно  „до  обявяване  края  на 

изборния ден”.

Ако  законодателят  имаше  предвид  под  „изборен  ден” 

изборна дата, то нямаше нужда някой да обявява края. Датата е ясно 

кога свършва – в 24,00 ч.

Това е аргументът ми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли желаещи 

за коментар? Не виждам.

Колеги,  който подкрепя предложението на  колегата  Ивков, 

моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  4 (Мария  Мусорлиева, 

Владимир  Пенев, Ивайло  Ивков  и  Румен  Цачев.),  против  –  9 
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(Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Таня Цанева.).

Колеги, това предложение не се прие. 

Имаме  ли  други  предложения  по  тази  хронограма?  Не 

виждам.

Който  е  съгласен  с  предложената  ни  хронограма,  ведно  с 

измененията и допълненията направени в залата, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев  

и Таня Цанева.), против – няма.

Колега Ганчева, моля да представите Проекта на решение.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  приетата  от 

нас хронограма ви предлагам да приемем и Решение за приемането 

на хронограмата за изборите за общински съветници и кметове на 

25 октомври 2015 г.,  като  на  основание чл.  57,  ал.  1,  т.  1  и  2  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Приема хронограмата за изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015 г.

Проектът на решение е в папката, като има една техническа 

грешка – двойно „за”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така предложения ни Проект на решение, 

моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев  

и Таня Цанева.), против – няма.

Колеги, това е Решение № 1516-МИ.
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Поздравявам ви, колеги, първо, работната група, а след това и 

целия състав на Централната избирателна комисия за така приетата 

хронограма.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

приетото  Решение  за  хронограмата,  предлагам  на  Централната 

избирателна комисия да качим едно прессъобщение на страницата 

на  Централната  избирателна  комисия,  с  което  да  уведомим,  че 

хронограмата е приета и съответно да я качим на сайта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, заедно с това прессъобщение аз ви моля да гласуваме 

и  то  анблок  да  качим  и  съобщение  за  указите  на  президента  и 

тяхното обнародване, както и за обнародването на нашите изборни 

книжа. Едно след друго, колеги, както вървят по хронология.

Заповядайте,  колега  Ганчева,  за  да  направите  и  Вашето 

предложение.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви във връзка с 

приетата  хронограма  и  уточняване  окончателно  на  датата,  че  24 

април 2015 г. включително е последния срок, в който е възможна 

регистрация,  за  отговаря  от  параграфа  на  Изборния  кодекс  през 

последните шест месеца, през последните шест месеца, Централната 

избирателна комисия да излезе и с едно такова съобщение, с оглед 

улеснение на гражданите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам възражения.

Подлагам  анблок  на  гласуване  така  направените 

предложения.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева, Севинч  Солакова, Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев  

и Таня Цанева.), против – няма.

Колеги, един час почивка – до 15,30 часа.
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(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, поради 

липса на кворум прекратявам днешното заседание.

Следващото заседание ще бъде утре, сряда, 12 август 2015 г., 

от 10,00 ч.

Благодаря ви.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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