
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ

№ 232

На  2  септември  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  по  предоставена  от  Министерския  съвет  техническа 

спецификация за възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

2. Писмо относно избирателни списъци.

Докладва: Севинч Солакова

3. Съгласуване  на  проект  на  писмо  до  областните  управители  и 

кметовете  на  общини  във  връзка  с  организационно-техническата 

подготовка на местните избори и на националния референдум. 

Докладва: Севинч Солакова

4. Проект  на  решение  за  осъществяване  на  контрол  върху 

отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

5. Проект на решение за реда за проверка на кандидатските листи.

Докладва: Владимир Пенев

6. Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за  възлагане  на 

компютърната  обработка  на  резултатите  от  изборите  за  общински 

съветници и за кметове и от националния референдум.

Докладва: Емануил Христов
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7. Проект на решение относно начина на приемане и обявяване на 

решенията на ОИК.

Докладва: Камелия Нейкова

8. Проект  на  решение  относно  водене  на  публичен  регистър  на 

жалбите и методически указания за попълването им.

Докладва: Мария Бойкинова

9. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.

Докладва: Ивайло Ивков

10.  Проекти на решения за  регистрация на партии и коалиции в 

ЦИК за участие в изборите за  общински съветници и за  кметове на 25 

октомври  2015  г.  и  проекти  на  решения  за  регистрация  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети за националния референдум.

Докладват:

11. Проекти на решения за назначаване на ОИК.

Докладват:

12. Доклад по писма от кметове на общини в област Кърджали.

Докладва: Йорданка Ганчева

13. Доклади по писма.

14. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев.

Заседанието бе открито в 14,15 ч. и председателствано от госпожа 

Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  присъстват 

11 членове на Централната избирателна комисия. Налице е необходимият 

кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 2 септември 2015 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1.  Доклад  по  предоставена  от  Министерския  съвет  техническа 

спецификация за възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

 Докладчик е колегата  Севинч Солакова.

2. Писмо относно избирателни списъци.

Докладчик е колегата  Севинч Солакова.

Тук предлагам нови точки 3 и 4:

3.  Съгласуване  на  проект  на  писмо  до  областните  управители  и 

кметовете  на  общини  във  връзка  с  организационно-техническата 

подготовка на местните избори и на националния референдум.

Докладчик е отново колегата  Севинч Солакова.

4. Проект  на  решение  за  осъществяване  на  контрол  върху 

отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладчик отново колегата Севинч Солакова.

5. Проект на решение за реда за проверка на кандидатските листи.

Докладчик е колегата Владимир Пенев.

6.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за  възлагане  на 

компютърната  обработка  на  резултатите  от  изборите  за  общински 

съветници и за кметове и от националния референдум.

Докладчик  е  колегата  Емануил  Христов.  Аз  ще  му  дам  думата 

непосредствено след приемането на дневния ред да каже къде се намира и 

няколко думи по него, за да се запознаем и, когато сме се запознали, да го 

приемем.

7. Проект на решение относно начина на приемане и обявяване на 

решенията на ОИК.
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Докладчик е колегата  Мария Бойкинова.

8.  Проект  на  решение  относно  водене  на  публичен  регистър  на 

жалбите и методически указания за попълването им.

Отново докладчик е колегата Мария Бойкинова.

9. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.

Докладва: Ивайло Ивков

Колеги,  това са все наши принципни решения дотук и действия, 

които е необходимо да предприемем във връзка с координацията с други 

органи на управление, които имат отношение към изборния процес.

Точки 10 и 11, колеги, ще продължават да съществуват до момента, 

в който приключим назначаването на ОИК, съответно изтекат сроковете за 

регистрация  на  партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и за кметове и решенията за регистрации на партии и 

коалиции и инициативни комитети за националния референдум.

Колеги,  към  днешна  дата  не  съм  написала  докладчици  по  тях. 

Когато  стигнем до  тези  точки,  вие  ще  си  подадете  имената,  когато  сте 

готови, включително и с проекта за отстраняване на технически грешки.

10.  Проекти на решения за  регистрация на партии и коалиции в 

ЦИК  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  на 

25 октомври  2015  г.  и  проекти  на  решения  за  регистрация  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети за националния референдум.

11. Проекти на решения за назначаване на ОИК.

12. Доклад по писма от кметове на общини в област Кърджали.

Докладчик е колегата Йорданка Ганчева.

13. Доклади по писма.

14. Разни.  

Колеги, имате ли предложения към така предложения ви проект за 

дневен ред?

Заповядайте, колега Баханов.



5

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,  моля да  ме 

включите като първа точка в дневния ред с доклад по жалба срещу наше 

решение за назначаване на ОИК – община Садово.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, като съобщение. Разбира се, 

колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите и с още една точка – 

поправка на явна фактическа грешка в решение, касаещо състава на ОИК – 

община Струмяни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е към точката за проектите 

за решения за назначаване на ОИК.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката  с 

доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви колега. Записах Ви 

колега и Вас. Записах Ви и Вас. Записах Ви и Вас. 

Колеги, други предложения?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  решение  за  замяна  в  ОИК.  Вчера 

назначена ОИК, сега партията праща предложение за замяна. Според мен 

при вече назначена комисия, трябва да ги накараме да ни пратят молба от 

лицето да бъде освободено. Това е в ОИК – Хасково. Тази комисия е с 

пълно съгласие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде  в  точката  по 

проектите за решения за ОИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава не ме включвайте, ще им се обадя да 

изпратят молбата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам да докладвам едно предложение за 

ОИК – Брусарци, което е с пълно съгласие и за което чаках оригинален 

протокол, както и предложение за поправка на техническа грешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, колега.
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Други колеги?

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също имам да докладвам предложение за 

назначаване на ОИК – община Лъки, което е със съгласие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, колега Томов.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  има  да  докладвам  две  предложения  за 

назначаване на ОИК със съгласие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, колега Пенев.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И аз имам да докладвам две предложения за 

ОИК със съгласие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, колега.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  също  имам  доклад  за  назначаване  на 

ОИК със съгласие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нали  първо  ще 

приключим  с  предложенията  със  съгласие  и  след  това  ще  започнем 

другите, както сме се разбрали?

Добре, колеги, това ли са предложенията? Това са предложенията. 

Определям колегата Пенев да брои.

Колеги, моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман  и Румяна Стоева-

Сидерова);  против –   няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги,  преди  да  започнем  с  дневния  ред,  знаете,  че  колегите 

Матева, Цачев и Златарева отсъстват поради отпуск днес.

Давам думата на колегата Баханов за съобщение. След това ще дам 

думата на колегата Христов за съобщение.
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Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-10-75  от 

02.09.2015  г.,  получено  в  Централна  избирателна  комисия  в  12,14  ч.,  е 

пристигнала жалба от ПП АТАКА, представлявана от председателя Волен 

Сидеров чрез пълномощника Магдалена Ташева, срещу наше Решение № 

1642-МИ/НР  от  31.08.2015  г.  за  назначаване  на  Общинска  избирателна 

комисия –  община Садово,  област  Пловдив,  за  предстоящите  избори за 

общински  съветници  и  за  кметове  и  за  националния  референдум  на 

25.10.2015 г. 

Жалбата е срещу постановено наше решение, цитирано преди малко 

от мен, с което се навеждат доводи за незаконосъобразност на решението 

на  ЦИК  поради  факта,  че  представителят  на  ПП  АТАКА  – 

пълномощникът,  не  е  бил  допуснат  поради  закъснение  да  участва  в 

консултациите  за  определяне  на  общински  избирателни  състави  на 

Общинска  избирателна комисия – община Садово. Навеждат се доводи, 

приложени са доказателства, че е бил по същото време на консултации в 

община Куклен и искат от съда да бъде върнато на Централна избирателна 

комисия за ново разглеждане на състава и допълване състава с един член – 

представител на ПП АТАКА.

Разпоредил съм вече, уважаеми колеги, преписката се ксерокопира, 

комплектува  се  и  ще  бъде  изпратена  своевременно  във  Върховния 

административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов, 

за информацията и за изчерпателния доклад.

Заповядайте по същата свързана тема всъщност, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  знаете,  имаше  жалба  от 

представителя на Коалиция Патриотичен фронт срещу наше решение за 

назначаване на ОИК – Провадия.

Днес  беше  делото.  Вече  има  решение.  Решението  е:  отхвърля 

подадената  жалба  като  неоснователна,  като  зачитат  нашите  мотиви,  а 

именно, че сме избрали юриста.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева, и 

за Вашия кратък, но напълно изчерпателен доклад.

Колеги, преминаваме към следващия….

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Извинявайте, че така се вмъквам в дневния 

ред. 

Колеги, понеже ми се обадиха, че в област Плевен – не мога сега да 

си  спомня  в  коя  община  –  са  насрочени  консултации  за  съставите 

секционните  избирателни  комисии.  Ние  все  още  нямаме  принципно 

решение.

Предлагам ви да  направим едно съобщение  на  нашата  интернет-

страница,  че  консултациите  следва  да  се  провеждат  след  решението  на 

Централна  избирателна  комисия,  тъй  като  и  срокът  е  –  мисля  –  16 

септември.  Има  достатъчно  време.  От  Коалиция  Патриотичен  фронт  се 

обадиха и питат къде да прочетат как се формират съставите.

С оглед на това смятам, че е спешно незабавно да реагираме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега  Нейкова. 

Това беше също като съобщение.

Колеги, имате ли възражения? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение за съобщение на 

нашата интернет – страница. 

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов, Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,   Йорданка  Ганчева, 

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман  и Румяна Стоева-Сидерова);  против 

–   няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  в  днешното  заседание  има  една  папка,  която  се  нарича 

„Документация за компютърна обработка“. В нея има два файла. И двата 

файла, разбира се, са съществени, но по-важен е вторият файл „Условия и 
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срокове  за  компютърна  обработка“.  Това  са  условията,  които  според 

Изборния  кодекс  трябва  да  приемем  най-късно  до  04.09.2015  г.,  за  да 

можем да насрочим конкурса за компютърната обработка.

Първият  файл  касае  именно  частта  от  този  конкурс,  а  това  е 

проектът на договор заедно с образците, които трябва да бъдат попълнени. 

Те са разгледани от нашите юристи. Също така в условията и сроковете в 

последната  част  има  неща,  които  също  са  съгласувани  с  главния 

счетоводител, с юриста, тъй като има там банкови сметки и други неща, 

които  са  свързани  конкретно  със  самата  процедура  за  определяне  на 

победителя от този конкурс. Но съществената част,  която е и основната 

част, е самият ред, условия и срокове.

Доста време съм работил по тях, съгласувал съм някои от тях. Но 

все  пак  друго  е  да  ги  видят  повече  очи.  Затова  сега  предлагам  да  не 

разглеждаме  конкретно,  а  всеки да  има възможност да  се  запознае,  а  в 

утрешния ден, зависят как ще тръгнат нещата, но най-късно в петък ще 

трябва  да  приемем със  специално решение  условията  и  сроковете  и  да 

назначим конкурса.

Някъде  по-назад  в  условията  и  сроковете  има  оставени  празни 

места  –  конкурсът  от  кога  започва,  до  кога.  Тези  дати,  когато  вземем 

решението, ще трябва да бъдат попълнени.

И  другото,  което  е  много  съществено,  съжалявам,  че  господин 

Томов излезе, нещото, което е спешно, е, че във връзка с провеждането на 

този  конкурс,  тъй  като  е  две  в  едно,  тоест,  ще  има  и  национален 

референдум, е необходимо да бъде разработена методика за отчитане на 

крайните резултати от националния референдум. Аз предлагам да помолим 

господин Томов да изготви тази методика. Тя е разписана в самия закон, но 

се пак тя трябва да бъде официална, защото тя е част от документацията, 

която трябва да бъде предоставена на преброителя.

Мисля, че имаме нещо направено от предишния референдум, може 

да се ползва, но трябва да бъде пригодена за настоящия референдум.
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Ако нямате нищо против, да възложим на колегата Томов. Но това 

означава спешна работа. Ще трябва до приемането, утре ли ще бъде или в 

други ден, да бъде изготвена.

Това е, което в момента искам да ви кажа. Много ви моля, който 

има интерес, пък тук има  доста юристи, независимо че нашите юристи са 

го гледали,  винаги излиза по нещичко.  Например аз не знаех,  господин 

Желязков ми каза, че има някакви изменения по Закона за обществените 

поръчки. Има някакъв допълнителен образец, който е вмъкнат, и т.н. Той 

ги коригира тези неща.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов. 

Макар  че  ние  не  прилагаме  Закона  за  обществените  поръчки  за  нашия 

конкурс,  е  добре  ние  да  ползваме  добрите  практики  по  Закона  за 

обществените  поръчки,  когато  те  са  удачни  по  отношение  на  нашите 

конкурси.

Благодаря за доклада Ви.

Колеги,  който  е  съгласен  да  възложим  на  колегата  Томов  да 

разработи тази методика, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър  

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман  и Румяна 

Стоева-Сидерова);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклад по предоставена от Министерския съвет техническа 

спецификация за възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера на заседание ви докладвах за 

сведение,  днес  на  работното  заседание  преди  обяд  съвсем  накратко 

успяхме да обсъдим писмо с вх. № МИ-03-133 от 01.09.2015 г. на главния 
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секретар  на  Министерския  съвет  с  приложена  документация  относно 

технически  спецификации  и  изисквания  за  изработка  и  доставка  на 

хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за 

кметове през 2015 г.

Предлагам  да  изпратим  писмо  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет, в което да посочим, че съгласуваме документацията – 

тази,  която  е  приложена.  По  поставените  в  писмото  въпроси  не  мисля 

отново да ви губя времето и да ви ги изчитам от самото писмо, но това са 

въпроси, които изискват решение на Централна избирателна комисия. По 

първата точка – относно контрола съгласно чл. 209, ал. 1 от Кодекса, по 

точка втора относно осемцифрения пореден номер. По точка трета относно 

структурата на номера на избирателния район за всеки вид избор. Относно 

четвърта  точка  в  писмото  това  е  крайният  срок  и  механизъм  за 

утвърждаване на образците на бюлетини.

Предлагам  ви  да  изпратим  това  писмо,  тъй  като  всички  тези 

въпроси ще бъдат предмет на обсъждане при приемане на решението, за 

което веднага ще бъдат уведомени в администрацията на Министерския 

съвет.  Но считам, че няма никаква пречка и те не би следвало да бъдат 

разглеждани като условие за започване на процедурата по възлагането на 

изработването и отпечатването на хартиените бюлетини.

Разпоредбата  на  чл.  209  посочва  кой  ще  бъде  изпълнител  – 

печатницата  на  БНБ.  В този смисъл  печатницата  на  БНБ има  и  опит в 

отпечатването на бюлетини от 2014 г. при този ред по чл. 209.

Предлагам ви да посочим, че в документацията няма пречка да има 

препратка към решение на ЦИК, като се посочи, разбира се, предметният 

обхват на съответното решение.

Тъй като те имат конкретно предложение по осемцифрения пореден 

номер, само за да можем да го обсъдим, е изписано в проекта на писмо 

като  предложение.  В  случай,  че  Централна  избирателна  комисия  счете 

първо  да  се  приеме  решение  с  номер  и  едва  тогава  да  уведомим 

администрацията на Министерския съвет, този текст ще отпадне. Но, ако 
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днес  с  протоколно  решение  одобрим  тази  структура  на  номерацията, 

тогава ще се обективира и в решението с номер за улеснение при ползване 

от потребителите на сайта на Централна избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  откривам 

разискванията.

Няма желаещи да участват в разисквания.

Моля, гласувайте така предложения отговор на писмо.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов, Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева, 

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева  и  Румяна  Стоева-

Сидерова);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете, колега Солакова, със следващия доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  има едно докладвано писмо след 

получаване от ГД "ГРАО" с вх. № МИ-04-03-19 от 06.08.2015 г. Тогава се 

обединихме около идеята този въпрос да намери своето място в решението 

относно избирателните списъци за изборите за общински съветници и за 

кметове.  Но  при  обсъждане  на  самото  решение,  с  оглед  търсене  на 

оптимални варианти за предложението на ГД "ГРАО", този въпрос отпадна 

от предметния обхват на решението за избирателните списъци и днес беше 

предмет на обсъждане на работното заседание.

Писмото сигурно е публикувано във вътрешната мрежа, но не днес, 

за съжаление, а на 06.08.2015 г. или на 07.08.2015 г. Писмото всъщност 

касае избирателните списъци в новообразуваните кметства по реда на § 17, 

ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс.

Помним,  че  ГД  "ГРАО"  предложи  тези  избиратели,  които 

традиционно са гласували в секции на територията на сега новообразувани 

кметства,  поради  липсата  на  избирателни  права  на  тези  избиратели  в 

изборите  за  кмет  на  съответното  кметство,  ГД  "ГРАО"  предлага  тези 

избиратели  да  бъдат  включени  в  отделна  избирателна  секция,  тоест,  в 
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отделен избирателен списък съгласно заповедта на кмета на съответната 

община. Тогава предложиха с писмото да се дадат указания до кметовете 

на общини.

На  работната  среща,  която  проведохме  с  представители  на  ГД 

"ГРАО" и с  участие на  главния  директор  господин Гетов,  уточнихме и 

изяснихме  възможността  за  реализация  на  нашата  идея  да  се  изготви 

допълнително  обособена  страница  на  избиратели,  които  имат  право  да 

участват само в изборите за общински съветници и за кмет на община и 

които няма да участват в изборите за кмет на кметство.

Беше  ни  разяснено,  че  със  софтуера,  който  се  използва  при 

централизираното  отпечатване  на  избирателните  списъци,  това  е 

невъзможно,  тъй като тази програма подрежда избирателите по азбучен 

ред, каквото е изискването на Изборния кодекс.

Продължаваме обаче да мислим и да обмисляме възможност да не 

образуваме и да не генерираме допълнителен брой секции на територията 

на  страната  с  оглед  на  много  села,  които  остават  извън  границите  на 

кметство, образувани по реда на § 17, ал. 1 от Изборния кодекс, поради 

което  на  работното  заседание  се  обединихме около  идеята  да  напишем 

писмо до главния директор на ГД "ГРАО" с предложение в тези случаи 

тези избиратели да бъдат включени в общия списък на секцията, в която 

ще се произвеждат избори за общински съветници и за кмет на кметство и 

да го попитаме може ли автоматично да се отпечатат списъците така, че в 

графа  „забележка“  да  бъде  отразено  срещу  името  на  всеки  избирател, 

който няма право да участва в изборите за кмет на кметство.

Ако той ни отговори, че това автоматично не е възможно, тогава 

ние  ще  предложим  на  кметовете  на  общини,  след  получаването  на 

предварителните  списъци,  в  общинската  администрация  това  да  бъде 

отразено на ръка. Всъщност, тогава няма смисъл, а трябва да се направи на 

ръка след получаването на избирателните списъци 15 дни преди изборния 

ден. Само в този случай, защото иначе ще се получи два пъти да се пише 

на ръка.
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Това го предлагаме, за да можем да обмислим всички варианти, пак 

казвам, с цел да не създаваме предпоставки за образуване на нови секции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги, аз считам, че като запитаме ГД "ГРАО" дали може автоматично да 

се отпечатат  списъците,  това и в двата случая,  които са предложени от 

колегата Солакова – не, че се противопоставям – означава кметовете да го 

извършат. Защото органът по чл. 23 подава информацията към ГД "ГРАО" 

и така, както я подадат,  аз отсега мога да бъда почти сигурна какво ще 

отговори ГД "ГРАО", базирайки се на опита с конкретни случаи, за които 

знаете, че ние приемахме отделни решения там, където нямаше сменени 

лични  карти  поради  наименуване  на  улиците.  Говоря  за  Аксаково,  за 

Аврен, не мога да се сетя още за които населени места в страната.

Така че аз считам, че и двата случая се припокриват – все кметовете 

следва да извършат това. Дали преди или след, няма значение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, съгласни ли сме с едно писмо с това съдържание?

Моля,  гласувайте  така  направеното  от  госпожа  Солакова 

предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня 

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

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:

            3. Съгласуване на проект на писмо до областните управители и 

кметовете  на  общини  във  връзка  с  организационно-техническата 

подготовка на местните избори и на националния референдум. 

Продължете със следващ доклад, колега Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качено 

писмо с вх.  № МИ-03-131 от 01.09.2015 г.  Ние го разгледахме вчера за 

сведение,  а  днес  –  на  работната  група.  То  е  относно  проекта,  който  е 

одобрен от Централна избирателна комисия на 25.08.2015 г. по доклад на 

колегата  Матева  и  е  с  бележки  и  предложения  от  страна  на 

администрацията на Министерския съвет.

Оказа  се,  че  към  това  писмо  има  приложен  проект,  който  не 

успяхме  да  обсъдим  днес  на  работното  заседание  и  който  проект  е 

традиционното  писмо  до  областните  управители,  кметове  на  общини  и 

други  ведомства  относно  организационно-техническата  подготовка  на 

изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  и  за  национален 

референдум,  с  посочване  на  съответните  компетентности  по  органи, 

източници на информация, нормативна уредба и други.

Предлагам да изпратим писмо до главния секретар, има проект на 

писмо  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  да  изпратим 

писмо и да съгласуваме този проект на писмо, за да може да се изпрати до 

областните управители, кметовете на общини и другите адресати.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня 

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

Предложението се приема.

Колеги,  в оперативен порядък уточнихме, продължаваме с  точка 

четвърта от дневния ред:

4. Проект  на  решение  за  осъществяване  на  контрол  върху 

отпечатването на хартиените бюлетини.
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Колеги, моля за вашето внимание. Заповядайте, колега Солакова, да 

докладвате.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  обсъждайки  на  работното 

заседание въпроса и предложението на администрацията на Министерския 

съвет по тези въпроси Централна избирателна комисия да има решение, 

включително и – как да кажа – много внимателно подсещане, че едва ли не 

това  е  във  връзка  с  процедурата  по  възлагане  изработването  и 

отпечатването на бюлетините – в смисъл, че са предварително необходими 

като предпоставка за започване на този процес – останах с впечатление, че 

в Централна избирателна комисия има нагласа, независимо от разговорите, 

от  работните  срещи,  които  сме  провели,  от  предложенията  за 

информационни  системи,  които  сме  получили  и  сме  обсъждали, 

независимо от идеята, че когато се одобри конкретен вид информационна 

система,  тя  да  залегне  в  решението  за  контрол върху  отпечатването  на 

бюлетините, има вече нагласа този въпрос да бъде обсъден на заседание на 

Централна избирателна комисия.

Затова си позволих по време на почивката след работното заседание 

да  подготвя и да  представя  на вниманието ви един проект на решение, 

който  е  качен  във  вътрешната  мрежа  под  №  1807,  и  днешното  ми 

предложение е да одобрим този проект и да го изпратим на Печатницата на 

БНБ,  на  Министерство  на  финансите  и  на  администрацията  на 

Министерския съвет.

В  това  решение  да  предвидим  незабавното  одобряване  и 

утвърждаване  на  образеца  на  бюлетина  като  съдържание  от  страна  на 

общинските   избирателни  комисии  веднага  след  приключване  на 

проверката на кандидатските листи, регистрирани в ОИК.

Да предвидим, че Печатницата след получаване на това съдържание 

изработва  предпечатен  образец,  предпечатна  заготовка  на  хартиените 

бюлетини за всеки вид избор, разбира се, и ги изпраща по електронен път 

на  Общинската  избирателна  комисия  с  копие  до  ЦИК  и  до 

администрацията на Министерския съвет.
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Това,  което  предлагам  на  този  етап  в  този  вид  да  одобрим, 

комуникацията  да  е  от  ОИК,  когато  се  изпраща  информация,  тя  да  се 

изпраща до Печатницата на БНБ, до ЦИК и до Министерство на финансите 

и  до  съответния  областен  управител.  А,  когато  Печатницата  изпраща 

информацията, пътят да е ОИК, ЦИК и администрацията на Министерския 

съвет.

След  одобряване  на  предпечатните  образци,  отпечатването  на 

хартиените бюлетини да започне с утвърждаване пак по електронен път, 

без  да  уточняваме,  без  да  детайлизираме,  без  да  конкретизираме 

съответния  електронен  път.  А  междувременно  може  вече  да  се  одобри 

конкретна  информационна  система.  Одобрението  да  се  извършва  с 

електронните  подписи  на  упълномощени  членове  на  общинската 

избирателна комисия. 

Централната  избирателна  комисия   като  осъществяваща  контрол 

върху  процеса  по  отпечатване  на  бюлетините,  да  може във  всеки  един 

момент  по  предаване  на  информация,  съгласуване,  одобряване, 

потвърждаване и преди започване на отпечатване на бюлетините да мое да 

се намесва, като изрично уредим възможността за спиране на процеса по 

отпечатване, нещо, което от ДЕМАКС ни бяха предложили, но не смея в 

същия  вид  да  го  взема,  защото  може  информационната  система,  която 

"Информационно  обслужване"  АД  ни  предлага,  да  е  по-добра,  по-

приложима.

От този абзац нататък, като че ли остават същите правила, каквито 

сме имали предвид при общинските избори, произведени през 2014 г.  и 

новите  избори  на  15  март  тази  година  в  новообразуваната  община 

Сърница.

Предаването  да  се  извършва  в  присъствието  на  упълномощени 

членове  на  Общинската   избирателна  комисия.  Разбира  се,  Централна 

избирателна комисия и в този етап може, когато реши, чрез упълномощени 

свои  членове   да  присъства  при  предаването  и  транспортирането. 

Унищожаването на технологичния брак да се осъществява в присъствието 
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на упълномощени представители на ОИК, пак, разбира се, с предвидената 

възможност за присъствие и на упълномощени членове на ЦИК.

В този смисъл е проектът на решение. Предлагам да го разгледаме и 

след  одобряването  му  с  протоколно  решение  да  го  изпратим  до 

институциите, които посочих.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  да  попитам.  Госпожо  Солакова, 

чета  отгоре  надолу,  „Общинската   избирателна  комисия  одобрява 

предпечатна заготовка, изпраща уведомление за одобрение по електронен 

път…“ Всичко е о, кей. Обаче нека да кажем само след какво става това?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подаването по електронен път става по ред, 

определен от Централна избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в оперативен порядък 

допълнихме едно изречение.

Има ли други предложения, коментари? Не виждам.

Колеги,  тогава  ще  ви  предложа  да  го  приемем  с  протоколно 

решение и да го изпратим за съгласуване, както посочи колегата Солакова 

– до Печатницата на БНБ и администрацията на Министерския съвет.

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и Румяна Стоева-Сидерова);  против 

–   няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте за съобщение, колега Грозева, преди колегата Пенев да 

е започнал да докладва.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, както се бяхме разбрали, само да ви 

докладвам, че във връзка с моя вчерашен доклад, с който назначихме ОИК 

–  Малко  Търново,  днес  са  пристигнали  оригиналите  на  декларациите, 
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които  са  входирани  под  същия  номер  и  ще  бъдат  приложени  към 

преписката на ОИК – Малко Търново.

Това е само за сведение. 

Колеги,  преминаваме  към  следваща  точка  –  точка  пета -   от 

дневния ред:

5.  Проект  на  решение  за  реда  за  проверка  на  кандидатските 

листи.

Заповядайте, колега Пенев, да докладвате този проект на решение, 

след  което  аз  ще  предложа,  колеги,  да  назначим  няколко  общински 

избирателни комисии, след това да се върнем на друго решение.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в папка „ВП“ от днешното заседание 

във  вътрешната  мрежа  е  качен  проект  с  №  1691  за  проверка  на 

кандидатите.

Преди да започна доклада на проекта, докладвам ви постъпило на 

електронната ни поща писмо от ГД "ГРАО", в което се изразява тяхното 

становище във връзка с тази проверка, че организационно за ГД "ГРАО" е 

по-подходящо проверката да се извършва не от териториалните звена, тъй 

като в същия период те ще извършват проверки по списъци за подкрепа, и 

предлагат данните от кандидатските листи да бъдат събрани в Централна 

избирателна комисия, да бъдат предоставени на ГД "ГРАО", то да извърши 

проверката и съответно да ни върне информацията от тази проверка.

В този смисъл съм подготвил и проекта на решение. 

Правните  основания  са  съобразени  с  обсъжданията,  които  вече 

правихме при обсъждането на решението за регистриране на кандидатите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте,  но  тъй  като 

считам  първия  въпрос  за  важен,  го  виждам в  две  посоки  в  рамката  на 

закона,  разбира  се.  От  една  страна,  това  е  вътрешната  организация  на 

работата на ГД "ГРАО", и, от друга страна, това е организацията на работа 

ЦИК – ОИК и компетентностите на различните комисии.
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Колеги,  приемам предложението лично на  ГД "ГРАО" съобразно 

тяхната  вътрешна  организация  проверките  да  бъдат  изпращани  на  ГД 

"ГРАО". След като ГД "ГРАО" в централата казва:  нека тези списъци с 

кандидати да дойдат при мен и аз ще ги проверя, не мога да възразя. Това е 

тяхна вътрешна организация. 

Но  що  се  отнася  до  организацията  на  работа  на  Централна 

избирателна комисия и общинските  избирателни комисии  и водена от 

компетентностите  на  различните  органи,  аз  считам,  че  общинската 

избирателна комисия е тази, която трябва да предостави информацията на 

ГД "ГРАО". Тя може да я предостави и ще бъде длъжна да я предостави с 

копие до нас, но не е работа на Централна избирателна комисия да събира 

информация от общинските  избирателни комисии,  да я обобщава,  да я 

поставя в определен формат и да я изпраща на ГД "ГРАО".

Именно поради тази причина аз бих предложила оттук насетне да 

приемем  дали  това  ще  бъде  така  или  не  и,  ако  приемем  това,  тогава 

решението ни да се съобрази с този въпрос.

Заповядайте, колега Пенев, да продължите доклада си.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  това  решение  се  извършва 

проверка както за наличие на пасивното избирателно право, така и на вече 

регистрираните. Тоест, това е така наречената кръстосана проверка. Тоест, 

това решение урежда всички проверки.

Аз тогава призовавам да дебатираме по този въпрос, защото той е 

съществен и ще доведе до някои редакционни изменения в проекта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  може  би  аз  не  съм 

права,  но  ми  се  струва,  че  процедурата  е  следната.  Подава  се 

кандидатската  листа  в  ОИК,  ОИК незабавно  я  изпраща на  ГД "ГРАО", 

както  са  поискали  от  ГД "ГРАО",  тази  кандидатска  листа  за  проверка, 

преди  да  бъдат  регистрирани  кандидатските  листи.  Извършва  се 

проверката за наличие на пасивно избирателно право, получава се обратно 

в Общинската  избирателна комисия, Общинската  избирателна комисия 

регистрира  тези  листи,  след  което  изпраща  при  нас  информация  за 



21

регистрираните  листи,  за  да  можем  накрая  ние  чрез  ГД  "ГРАО"  да 

извършим  втората  проверка,  а  именно  дали  един  кандидат  не  се  е 

регистрирал  в  повече  от  един  район  и  т.н.  –  решение,  което  вчера 

обсъждахме.

Това  е  моето  предложение,  колеги.  Ако  имате  по-добро,  по-

рационално, съм готова да го чуя.

Заповядайте, колеги, за изказвания и коментари.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако ще обсъждаме този въпрос, по-добре да го 

гледаме  като  някакъв  поток  от  информация,  без  да  влизаме  в 

терминологични  детайли,  а  просто  да  го  гледаме  като  един  поток  на 

информация, който върви от две – три места към някакво си друго. По-

добре така да го гледаме, по-простичко, за да си решим възникналия тук 

проблем.

Доколкото  схванах,  председателката  върху  по  следната  линия. 

Общинската  избирателна комисия подава една информация на ГД "ГРАО" 

– София. Нали така?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не ГД "ГРАО" – София,  а  ГД "ГРАО" в 

МРРБ.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз така разбрах, може и да греша. От решението 

тъкмо  излиза,  ГД  "ГРАО"  има  и  териториални  поделения.  Точно  това 

трябва да се уточни. ОИК подава един поток информация на ГД "ГРАО". 

ГД "ГРАО" предполагам, я праща нагоре или си я обработва на място.

Мисълта ми е контактът на териториалната дирекция ли ще върне 

обратната информация – хайде така да го кажа?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не е така. Въпросът за усложняване на 

нашата работа е ясен. Но в т. 36 пише, че ние възлагаме – определяме реда 

и възлагаме на ГД "ГРАО". Но как става това възлагане?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С наше решение.



22

РУМЯНА СИДЕРОВА:  От 2001  г. досега винаги са идвали и ние 

сме възлагали. Проверката няма да я върши териториалните звена, а ще я 

правят  горе  в  ГД  "ГРАО",  защото  онези  проверяват  списъците  за 

кандидатите.  Така  нареченото  „звено“  има  в  най-добрия  случай  двама 

души  щат.  А  в  същото  време  върви  регистрацията  на  независимите 

кандидати за участие в съответните общински  избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Сидерова, не говорим 

да  се  предоставя  информация на  териториални звена.  Това  е  отпаднало 

изцяло. Проверката се извършва от ГД "ГРАО" към МРРБ, така, както ГД 

"ГРАО" са я извършили.

Затова  Вие  сте  безкрайно  права.  Не  коментираме  този  въпрос. 

Коментираме  втория  въпрос  –  кой  да  изпраща  кандидатските  листи  за 

проверка в ГД "ГРАО".  Дали кандидатските  листи от ОИК да дойдат в 

ЦИК, ЦИК да ги подреди, групира и праща в ГД "ГРАО" или ОИК да ги 

изпрати  в  ГД  "ГРАО"  по  начина,  по  който  ГД  "ГРАО"  ги  искат.  Тук 

говорим за ГД "ГРАО" към МРРБ, не в териториалните звена.

Предложението  е  тези  първи  проверки,  от  които  ще  зависи 

регистрацията на кандидатската листа, а именно проверката за наличие на 

пасивно избирателно право, ОИК да изпраща, след като получи списъка на 

кандидатите  от  една  кандидатска  листа  за  проверка  на  ГД "ГРАО",  ГД 

"ГРАО" да връща обратно. На базата на наличие на това право те да си ги 

регистрират. А ние, че ще извършим тук втората проверка и че ни трябва 

информация за тази втора проверка, това е друга тема.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега  Христов,  приемате  ли 

този вариант? Какво е мнението ви по повдигнатия въпрос? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да видим какво те проверяват.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, а какво е мнението Ви по 

повдигнатия въпрос първо да вземем от тях предложение за формата,  а 

след това да решим. Сега ли ще го направим?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след като обсъдихме в 

оперативен  порядък,  повтарям  предложението,  което  направих  и  което 
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според мен е преюдициален въпрос, въпрос, който трябва да решим преди 

да  гледаме  всъщност  проекта  на  решение  и  той  е  следният,  свързан  с 

организацията  на  работа  на  ОИК  и  ЦИК  във  връзка  с  извършваната 

проверка на кандидатските листи.

Предложението  ми  е  свързано  с  това  ОИК,  след  като  получи 

списъка  на  кандидатските  листи,  ОИК  да  го  прави  за  проверка  в  ГД 

"ГРАО"  за  наличието  на  пасивно  избирателно  право  на  предложените 

кандидати  с  копие  до  Централна  избирателна  комисия,  след  което 

отговорът  да  бъде:  от  ГД  "ГРАО"  до  ОИК  с  копие  до  Централна 

избирателна комисия.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: По повод и на това предложение, което и 

преди  това  беше  формулирано,  предлагам  ви  това,  което  предложи 

председателят. Да изпратим сега вече официално запитване до ГД "ГРАО" 

съгласни ли са и дали те имат възможност да дадат формат, който да не 

затруднява  всички  комисии  в  един  и  същи  формат  да  им  подават 

информацията веднага след регистрацията на всяка една листа, доколкото 

проверката  обхваща  само  наличие  на  условията  по  чл.  396  и  не  касае 

последващи регистрации. Това, едно.

Второ, да съгласуваме дали ще има тристранно възлагане или по-

скоро  ние  ще  решим,  че  упълномощаваме  общинските   избирателни 

комисии  от  името  на  ЦИК  да  възложат  на  ГД  "ГРАО"  проверката  по 

чл. 396.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега  Сидерова,  според мен 

този втори вариант е по-бързият вариант. Така че нека питането да остане 

до първото.

Колеги, приемаме ли? Съгласни ли сме?

Моля, гласувайте това предложение.

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

Александър Андреев,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
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Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова и Румяна Стоева-Сидерова);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка –  точка единадесета - 

от дневния ред:

11. Проекти на решения за назначаване на ОИК.

Заповядайте, колега Пенев, за доклад.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател!  В 

папката за днешно заседание в папка с инициали „ВП“ се намира проекта 

за решение за назначаване на ОИК – Лясковец.

Колеги, в тази преписка няма никакви особености. Събрали са се 

представителите  на парламентарно представените политически партии и 

коалиции и са постигнали абсолютно единодушие и съгласие как да бъдат 

разпределени  местата  в  ръководството  и  в  състава  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Няма  никакви особени мнения.  Представени са  в 

оригинал всички декларации.

Разбира  се,  в  някои  от  декларациите  има  пропуски  и  неточно 

посочване на дати за настоящ и постоянен адрес. Но считам, че това не е 

съществено, тъй като, така или иначе, все пак се съдържа деклариране на 

обстоятелството, че имат настоящ и постоянен адрес.

Така че мисля, че няма никаква пречка да назначим тази Общинска 

избирателна комисия при условията на постигнато съгласие.

Това,  което  са  се  споразумели  парламентарно  представените 

политически  партии  и  коалиции,  е  за  председател  да  бъде  назначен 

посоченият  представител  от  ГЕРБ,  за  заместник-председател  –  от 

Коалиция  БСП  –  Лява  България,  и  за  секретар  –  представителят  на 

Реформаторския блок, съответно да има двама членове на ГЕРБ, още един 

член  освен заместник-председателя  от  БСП – Лява България  и  по един 

член от ДПС, Патриотичния фронт, ББЦ, АТАКА и АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Пенев.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Александър Андреев,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова и Румяна Стоева-Сидерова);  против –   няма. 

 Решението се приема.

Решението има № 1702-МИ/НР.

Заповядайте, колега Пенев, за следващия Ви доклад.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  следващият  проект  е  с  №  1751  в 

същата  папка.  Касае  предложение  за  назначаване  на  Общинската 

избирателна комисия – Община Ловеч.

Със  съпроводителното  писмо  на  кмета  е  заявено,  че  между 

участвалите  парламентарно  представени  партии  и  коалиции  не  е 

постигнато съгласие.  Но след запознаване с преписката,  аз  считам,  че е 

постигнато  съгласие  между  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции и в тази връзка ще докладвам подробно.

Първоначално  представителят  на  АТАКА  не  е  разполагал  с 

пълномощно и с оригинали на документите,  които следва да представи. 

Парламентарно  представените  партии  и  коалиции,  които  са  участвали, 

вземат решение на този етап представителят на АТАКА да участва, без да 

има право на глас в решенията. В хода на проведените консултации обаче 

упълномощеният  представител  на  АТАКА  е  получил  и  представя 

пълномощно, поради което е допуснат до участие в окончателното взимане 

на решение от събралите се за консултацията участници.

Първоначално  е  извършено  обсъждане  на  разпределението  на 

местата  в  ръководството,  като  след  обсъждане  на  направените 

предложения и  извършено гласуване,  в  крайна сметка  се  е  стигнало  до 

пълно съгласие за разпределението на местата в ръководството, съответно 
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за председател – представител на ГЕРБ,  заместник-председател – от ДПС, 

и секретар – от БСП.

Впоследствие  е  започнало  обсъждане  и  за  останалата  част  от 

състава  на Общинската  избирателна комисия,  като не е имало никакъв 

спор,  че  ще  бъдат  двама  членове  от  ГЕРБ,  един  от  БСП,  един  от 

Реформаторския блок, един от ББЦ, един от Патриотичния фронт, един от 

АТАКА и един от АБВ. Проблемът възниква с това, че на консултациите 

са  участвали  двама  упълномощени  представители  на  коалиция 

Патриотичен  фронт,  съответно  са  направени  две  предложения  и  не  е 

постигнато споразумение между тях коя от двете  кандидатури в крайна 

сметка да заеме полагащото се за Патриотичния фронт място. 

При запознаването ми с документите, колеги, установих, че едното 

предложение  е  направено  от  Коалиция  Патриотичен  фронт. 

Пълномощното  е  било  предоставено  от  Валери  Симеонов,  а  другият 

упълномощен представител е упълномощен от Александър Каракачанов, 

съответно  преупълномощен.  Той  обаче  е  направил  предложение  не  от 

името на Коалиция Патриотичен фронт, а от името на ПП ВМРО.

Освен  това  кандидатът,  който  е  посочен  с  предложението  на 

Коалиция Патриотичен фронт, е с висше юридическо образование, докато 

другият кандидат е с друго висше образование, но не и юридическо.

В тази връзка аз ви предлагам проект за решение, като съответно 

назначим  Общинска  избирателна  комисия  с  председател  от  ГЕРБ, 

заместник-председател  от  ДПС,  секретар  от  БСП,  двама  члена  още  от 

ГЕРБ,  още  един  от  БСП  и  по  един  член  от  останалите,  като  за 

Патриотичния  фронт  да  бъде  назначено  лицето,  което  е  с  юридическо 

образование,  тоест,  предложението,  направено  от  упълномощения 

представител  на  Валери  Симеонов,  а  също  да  бъде  включен  в  списъка 

резервният член, посочен с това предложение.

 Другото  предложение  е  направено  от  ПП  ВМРО,  тоест,  от 

политическата партия. Така е направено предложението – не от Коалиция 

от партии Патриотичен фронт, а от ПП ВМРО. 
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Това  е  моето  предложение,  включително  с  проект  за  мотиви. 

Колеги, предлагам ви го за дискусия

Колеги, докладът ми не е за непостигнато съгласие, а за постигнато 

съгласие и обосновавам защо избирам едната кандидатура с изложението в 

мотивите. 

Колеги,  предлагам  ви  в  мотивната  част  „Направено  е  само едно 

предложение за член на Общинската  избирателна комисия от …“ просто 

да отпадне като текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Пенев.

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

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Румяна Стоева-Сидерова);  против 

–   няма. 

 Решението се приема.

Решението има № 1703-МИ/НР.

Колеги, преди да преминем към следващ докладчик, ми позволете 

да направя съобщение.

Колеги, с вх. № МИ-04-03-58, МИ-04-03-59,  МИ-04-03-60, МИ-04-

03-61  са  пристигнали  проверките,  извършвани  от  ГД  "ГРАО"  на  ПП 

Национално  движение  за  права  и  свободи,  ПП  Политическо  движение 

Евророма  и  ПП  Политическо  движение  Социалдемократи  и  ПП 

Политически клуб Екогласност.

Аз моля дежурните да ми се заявят, за да мога да разпределя.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има една преписка с една особеност – че не 

е достатъчна подписката. Ние нали се разбрахме, че даваме тридневен срок 

за  допълване,  считано  от  днес.  Сега  ще  отидем  по  телефона  да  им 

съобщим.
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На НДФС не й достигат подписи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме  със 

следващ  докладчик  от  тези,  които  имат  да  докладват  поправка  на 

технически грешки и безспорни.

Има думата колегата Сюлейман. Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  Решение  №  1662-

МИ/НР от 01.09.2015 г. сме допуснали техническа грешка в името на член 

на Общинска избирателна комисия, като вместо Димитър Йорданов Куцев, 

сме записали неправилно Димитър Йорданов Кунев.

Във връзка с това съм подготвил проект на решение,  качено във 

вътрешната мрежа, в папка „МС“.

Предлагам да гласуваме така предложеното решение.

Това е за ОИК – Чепеларе.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? Не 

виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър  

Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова и Румяна Стоева-Сидерова);  против –   няма. 

 Решението се приема.

Решението има № 1704-МИ/НР.

Следващият  докладчик е  колега  Мусорлиева.  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  е  качен  проект  на  решение.  Той  е  безспорен,  постигнато  е 

абсолютно съгласие, чака от три дни да пристигне оригиналният протокол, 

който дойде днес. Имаше го на ксерокопие.
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Става  въпрос  за  ОИК – Брусарци,  област  Монтана.  В  Централна 

избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-06-352  от  31.08.2015  г.  от  кмета  на 

община Брусарци, област Монтана е постъпило предложение за състав на 

ОИК в община Брусарци. Представени са всички изискуеми документи по 

чл.  75,  ал.  7  във  връзка  с  ал.  3,  4  и  5.  В  консултациите  са  участвали 

представителите на парламентарно представените партии и коалиции. 

Съответната Общинска  избирателна комисия трябва да бъде от 11 

члена  и  така  е  приет.  За  председател  е  предложена  с  пълно  съгласие 

Гергана Олегова Георгиева – ГЕРБ, заместник-председател – БСП  - Лява 

България  и  за  секретар  –  ДПС,  и  останалите  членове,  като  има  и 

представени резерви.

Сбъркана е политическата сила на Стилян Замфиров Гергов, който е 

от  БСП  –  Лява  България.  Той  се  предлага  за  заместник-председател,  а 

Мирослав Димитров за секретар.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? Не 

виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър  

Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова и Румяна Стоева-Сидерова);  против –   няма. 

 Решението се приема.

Решението има № 1705-МИ/НР.

Следващ докладчик е колегата Томов с предложение, прие което е 

постигнато съгласие.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с мои инициали е качен един проект на решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – община Лъки,  област Пловдив.
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Не  е  имало  никакви  проблеми  при  консултациите.  Приети  са 

направените предложения, няма алтернативни предложения. Забавих го в 

сравнение  с  вчера  само  по  една  причина.  Пълномощното,  издадено  на 

представителя на  Реформаторския блок, е копие, а не е оригинал.

Протоколът е подписан без възражения и особени мнения.

Аз  не  бях  съвсем  уверен  в  пълномощното.  Затова  звъннах  на 

председателя  на  предизборния  щаб  на   Реформаторския  блок.  Той 

потвърди,  че  това  е  упълномощеният  човек  и  това  е  предложението  на 

Реформаторския блок, което е отразено в предложението на кмета. Освен 

това обеща,  че до края на деня ще бъде изпратено и ще бъде изпратен 

документ, подписан от представителите на коалицията.

Затова го и докладвам. Може би аз съм се престарал. Но, така или 

иначе, това беше с копие на подписите на упълномощителите и исках да 

получа потвърждение, първо, че наистина това е пълномощникът и това е 

предложеното лице.

В тази връзка, колеги ви предлагам да гласуваме да назначим тази 

комисия,  чийто  състав  на  ръководството  е:  Иванка  Гошева  Янкова  – 

представител на ГЕРБ, Радка Емилова Аданова – на ДПС, Захари Миланов 

Александров – на БСП - Лява България. Надолу всички партии съгласно 

разпределението  3:2:1:1:1:1:1:1  са  излъчили  свои  представители  и  няма 

възражения, отразени в протокола при обсъждането.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Томов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Солакова,  Александър  Андреев,   Цветозар  Томов, Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева, Ивайло  Ивков  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова, 

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова); против –  няма.

Решението се приема.

Решенето има № 1706-МИ/НР.
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Следващият докладчик е колегата Христов.

Заповядайте, колега Христов, да докладвате.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  в  днешното заседание  в папка с 

моите инициали и проект за решение № 1809 за поправка на техническа 

грешка от решение, което взехме вчера за Цар Калоян. Пропуснато е да 

запишем името на представителя на ПП АТАКА. 

Получихме уведомление от общината. Затова съм подготвил проект 

за поправка на техническа грешка. 

Проектът  гласи,  че  допуска  поправка  на  техническа  грешка  в 

Решение № 1651-МИ/НР от 01.09.2015 г., както следва: вписва се името на 

пропуснатия член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Мехмед 

Алиев Буруков със съответното ЕГН.

Има две печатни грешки, които ще ги поправя. 

Предлагам  да  гласуваме  тази  поправка  -  добавяне  на  пропуснат 

член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Има ли  въпроси,  коментари? 

Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Цветозар  Томов, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, Ивайло  Ивков  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова); против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 1707-МИ/НР.

Заповядайте, колега Христов, да продължите доклада си.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, пак в моята папка във вътрешната 

мрежа има решение за назначаване на общинска избирателна комисия в 

община Ситово. 

Тази преписка пристигна една от първите, но аз я забавих поради 

това, че като проверявах документите, към тях липсваха някои документи 

на партия ББЦ. Имаше диплома, имаше подписана декларация и т.н., но 
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нямаше  го  самото  предложение  на  лицето  и  пълномощното.  Звънях  по 

телефоните. Днес пристигнаха по официалната поща. Оказа се, че когато 

са комплектували документите, просто са пропуснали да ги изпратят. Сега 

ги  получихме  и  затова  едва  днес  го  докладвам.  Иначе  беше  едно  от 

първите, които пристигнаха.

Тук  няма  абсолютни  никакви  възражения,  особени  мнения. 

Разпределили са предварително вероятно местата  за  ръководството  и за 

членовете. 

За председател е предложен представител на ГЕРБ, за заместник-

председател – представител на ДПС и за секретар – представител на БСП - 

Лява България. Всички останали партии имат по един член, има и трима 

резервни членове. 

Тук няма никакво несъгласие.

Затова  предлагам  да  вземем  решение  да  бъде  назначена 

Общинската  избирателна комисия – община Ситово, във вида, в който е 

предложен в проекта.

Имената са изписани, всички ги виждате.

Има грешка в името на председателя – Албена Якова Герасимова – 

има едно „п“ вместо интервал.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Цветозар  Томов, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, Ивайло  Ивков  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова); против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 1708-МИ/НР.

Заповядайте, колега Христов, за следващия Ви доклад.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, следващият проект е за Общинска 

избирателна комисия – Шабла.

В  Шабла  е  проведено  заседание  на  26.08.2015  г.,  на  което  са 

присъствали  всички,  включително  и  представител  на  Партия  ББЦ.  При 

представянето обаче на документите и предложенията,  всички, които са 

присъствали  там,  са  открили,  че  на  практика  предложеният  от  ББЦ 

кандидат няма диплома. Няма представено копие от диплома и не са могли 

да  обяснят  защо  няма,  какво  и  що.  Тогава  присъстващите  са  взели 

решение, че няма легитимно предложение от тяхната страна.  Нямали са 

готовност  да  предлагат  някакъв  друг,  тъй  като  е  присъствал  техният 

председател.

Мястото за партия ББЦ се е предложило да бъде заето от друг член. 

Там са направили общо обсъждане да се направи предложение от всички 

присъстващи кой да заеме това място. Това е описано в протокола. Между 

другото, не знаех, тук кмет на Шабла е професор еди-коя си госпожа.

Ще ви прочета директно: „Предвид липсата на документ за висше 

образование на предложението от Коалиция България без цензура  - лице 

за  член на  комисията  – се пристъпи към предложение на  ново лице от 

присъстващите представители на парламентарно представените партии и 

коалиции.  В комисиите не  присъстват  други партии и  коалиции.  Тоест, 

нямало е извънпарламентарни сили, които да присъстват там. 

Постъпи едно предложение от ПП ГЕРБ за заемане на свободното 

място за член на ОИК. Предложението беше придружено с декларация на 

Галина Анастасова, оригинал и копие на диплома – инженер в ТУ – Варна. 

Всички присъстващи изразиха съгласие за приемане предложението на ПП 

ГЕРБ за попълване на свободното място за член на ОИК.“

Следват  подписите  общо  взето  на  всички,  само  България  без 

цензура не се е подписала, тъй като няма представител. 

Няма особени мнения, няма възражения по протокола.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Колеги, има ли коментари? 
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Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  според  мен  такива  и  подобни 

случаи неведнъж сме ги коментирали. Те са в разрез на нашето изискване 

по т. 13.4 от Решение № 1524 от 18 август 2015 г., което изрично казва, че 

когато  общият  брой  на  членовете  е  четно  число,  парламентарно 

представена  партия  или  коалиция  с  най-голям  неоползотворен  остатък 

предлага още един член в Общинската  избирателна комисия. 

Било  е  редно  там  водещият  или  който  ръководи  този 

консултациите, да запознае представителите на политическите партии и по 

този ред да се пристъпи и по-нататък да се оформи съставът на комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, господин Сюлейман е прав. Но ние 

преди няколко дни обсъждахме точно такива варианти и взехме решение, 

че становището на ЦИК в тези случаи е, щом има постигнато съгласие от 

всички  и  няма  обжалване,  няма  възражения,  няма  особени  мнения, 

съгласието да се счита налично и да бъде с приоритет. В случая е нямало 

показване на остатък, директно е бил поставен въпросът: дайте да решим 

кой  да  бъде  на  неговото  място.  Имало  е  предложение,  присъствали  са 

членове на всички партии, което е било необходимо.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А имало ли е друго предложение?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Нямало  е  друго  предложение.  Аз  ви 

прочетох всичко. Неслучайно го прочетох.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре,  в протокола поне няма ли поставен 

въпрос какво казва законът в тази случаи?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Заповядайте,  можете  да  се  запознаете. 

Няма нищо за закона. Аз ви прочетох протокола. Ако искате, още веднъж 

ще го прочета.  Имало е предложение от Партия ББЦ, но се оказало, че 

предлагат  човек,  който  няма  диплома.  На  място  решават,  че  при  това 

положение, да не чакат нещо друго, да предложат някой друг. Фактически 

са били неподготвени на самото заседание.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Колеги, моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Иванка 

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Румяна 

Сидерова); против –   2 (Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Решението се приема.

Решението има № 1709-МИ/НР.

Продължаваме със следващ докладчик така, както съм ги записала.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в папка „М Б“ проектът е с № 1661 

и  е  относно  допусната  техническа  грешка  при  изписване  на  решение 

относно назначаване на ОИК-Свищов.

В  самия  проект,  както  аз  съм  ви  го  докладвала,  секретарят  е 

Цветелина Станчева Димитрова от Коалиция БСП – Лява България, член е 

Тодорка  Драгиева  Костарелова  от  Реформаторски  блок,  която  ви  е 

докладвана като член, но е изпусната по технически причини в решението. 

В решението са останали двама членове на Коалиция Патриотичен фронт, 

както  ви  докладвах,  а  комисията  реши  да  остане  Красимир  Ангелов 

Ванков.

Също така не е изписано, но аз направих проверка, че има грешка и 

във  фамилията  на  председателя  на  ОИК-Свищов.  Вместо  Маргарита 

Ставрева Стойчева да се чете Маргарита Ставрева Тончева.

Три  са  поправките.  Маргарита  просто  не  е  изписана,  сега  ви  я 

докладвам. Първо е сгрешено името на председателя на ОИК – Свищов. 

Вместо  Маргарита  Ставрева  Стойчева  да  се  чете  Маргарита  Ставрева 

Тончева.  В  решението  е  изпусната  изобщо  позицията  секретар  и 

наименованието. 
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Първо  е  относно  наименованието  на  председателя.  Казвам  го  за 

трети  път.  Вместо  Маргарита  Ставрева  Стойчева  да  се  чете  Маргарита 

Ставрева Тончева. Това не е изписано в проекта, чета ви го в момента. 

Втора  позиция  –  секретарят  е  изпуснат.  Секретар  е  Цветелина 

Станчева Димитрова  - Коалиция БСП – Лява България.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние явно не сме я назначили.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Назначихме я, защото ние сме взели такова 

решение,  но  не  е  изписано  по  технически  причини.  Ние  имаме  такова 

решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В решението, което е публикувано, липсва 

секретарят.  Трябва  да  я  назначим.  Как,  тя  няма  формален  документ  за 

назначаване, ако тук не пишем думата „назначава“.

„Назначава за секретар …..“ еди-кой си.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре.  „Назначава за  секретар Цветелина 

Станчева  Димитрова.  Допуска  поправка  на  техническа  грешка  в 

наименованието на председателя  и назначава  за  член Тодорка Драгиева 

Костарелова – Реформаторски блок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, тя беше също изпусната.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  И заличава  като член  като член на  ОИК 

Красимир Ангелов Ванков.

Във  връзка  с  тази  техническа  грешка  ви  докладвам  и  сигнал  от 

Областния  съвет  на  БСП  –  Велико  Търново,  относно  това,  че  сме 

изпуснали позицията „секретар“ и писмо с вх. № МИ-06-171/02.09.2015 г. 

от началник отдел в община Свищов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари?

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  видим  как  да  напишем  поредността. 

Според  мен  трябва  първо  да  заличим  този,  който  е  в  повече  или  да 
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назначим. Иначе трябва да направим така: назначава секретаря, назначава 

Тодорка, но как ще я назначим, като вече са в повече.

Затова  трябва  първо  да  заличим  Красимир,  второ,  да  назначим 

секретаря и члена и трето – да поправим техническата грешка.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, така ще го оформя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след сериозни дебати 

подлагам на гласуване така предложения ни проект за решение.

Моля, гласувайте.

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

Солакова,   Цветозар  Томов, Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова, Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман  и Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1710-МИ/НР.

Продължете, колега Бойкинова, с докладите си.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Пак в папка с моите инициали е проект на 

решение  относно  назначаване  на  Общинска  избирателна  комисия  – 

община Сухиндол, област Велико Търново.

В Централна избирателна комисия с вх. № МИ-06-179 от 28.08.2015 

г.  от  кмета  на  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново  е  постъпило 

предложение  за  състава  на  ОИК.  Представени  са  всички  изискуеми 

документи.  В  консултациите  са  участвали  представители  на  всички 

парламентарно  представени  партии  и  коалиции,  но  от  името  на 

Патриотичен  фронт  са  участвали  двама  упълномощени представители  – 

Евелин Дончев Коджабашев и Руска Цонева Колева, които са направили 

две предложения за състава на ОИК. 

Евелин  Дончев  Коджабашев  е  преупълномощен  от  Николай 

Станчев Цонев, който е упълномощен от Красимир Каракачанов. Същият е 

представил декларация  по чл.  81 във връзка  с  чл.  65,  ал.  1  и чл.  66 и 

диплома за висше образование на предложеното лице за член на ОИК. 
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Руска  Цонева  Колева  е  представила  пълномощно  от  Валери 

Симеонов, представляващ коалицията, но не е представила декларация и 

диплома за висше образование на предложения от нея член.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите 

по отношение на състава  и ръководството на Общинската  избирателна 

комисия. Протоколът е подписан от всички представители на участващите 

в консултациите парламентарно представени партии и коалиции, като към 

него са приложени писмени мотиви към особено мнение от Руска Цонева 

Колева от Коалиция Патриотичен фронт. Възраженията й са в смисъл, че 

не е редно да се отхвърля нейното предложение за член на ОИК, тъй като 

пълномощното й е от господин Валери Симеонов.

Тъй  като  възраженията  имат  отношения,  касаещи  вътре  самата 

коалиция,  и  освен  това  липсват  документи,  както  казах –  декларация  и 

диплома  –  считам,  че  правилно  участниците  в  консултацията  са 

постигнали съгласие да бъде предложен за член от Патриотичния фронт 

Сашо Василев Алтънов, който ви предлагам да бъде назначен за член от 

името на Патриотичния фронт.

Иначе Общинската  избирателна комисия е в състав от 11 члена. 

Красимира  Иванова  Басаркова  –  ГЕРБ  –  председател,  Алие  Ибрямова 

Чавдаралиева - ДПС – заместник-председател, секретар – Калин Георгиев 

Маречков – БСП и останалите членове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Чл. 65, ал. 1 да отпадне от основанията. Вече 

говорихме по този въпрос.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? Не 

виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Солакова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман 

и Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1711-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  във 

вътрешната мрежа се намира решение за поправка на техническа грешка в 

Решение № 1659-МИ/НР от 01.09.2015 г., с което назначихме Общинска 

избирателна комисия – Джебел.

Както  си  спомняте,  на  предно  наше  заседание  ви  докладвах,  че 

Реформаторският блок първоначално на консултацията е предложил лице 

без висше образование. Впоследствие е постъпило предложение за лице с 

висше  образование.  Но  в  решението,  което  е  публикувано,  поради 

технически причини е изписано лицето от първоначалното предложение.

Предлагам ви да допуснем поправка на техническа грешка в това 

решение, като вместо лицето Минка Младенова Илиева със съответното 

ЕГН за  член  на  Общинската   избирателна  комисия  да  се  чете  Джевдет 

Шакир Мустафа със съответното ЕГН.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Солакова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман 

и Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1712-МИ/НР.

Колегата Ганчева ще продължи с докладите си.

Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  получено  е  писмо  по 

електронната поща с вх.  № МИ-06.199 от 02.09.2015 г.  от Нина Белева, 

ръководител  екип ОТП-Девня,  която  ни моли да  извършим промяна  на 

имената на председателя на ОИК – Девня, като вместо Валинтин с „и“ да 

се замени с „Валентин Йорданов Йорданов.

Предлагам  ви  да  допуснем  поправка  на  техническа  грешка  в 

Решение № 1658 в смисъла на изпратеното ни писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Солакова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

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

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

Решението се приема.

Решението има № 1713-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, получено е писмо към вх. № МИ-

06-326 от 02.09.2015 г. относно техническа грешка.

„Здравейте, допуснали сте техническа грешка в Решение № 1645 за 

назначаване  на  ОИК  –  Търговище.  Записали  сте  Елена  Николова 

Алексиева, а името ми е Елена Николаева Алексиева.“

Предлагам ви проект на решение , който е качен във вътрешната 

мрежа, за допускане поправка на техническа грешка в Решение № 1645 за 

назначаване състава на ОИК – Търговище, в смисъла на писмото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, моля, гласувайте така предложения проект.

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

Солакова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Сюлейман, Румяна Сидерова  и Таня Цанева);  против –   няма. 
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Решението се приема.

Решението има № 1714-МИ/НР.

Заповядайте, колега Баханов, да докладвате проект на решение.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  да  вземем 

решение за поправка на техническа грешка, допусната в наше Решение № 

1655-МИ/НР  от  01.09.2015  г.,  с  което  сме  назначили  Общинската 

избирателна комисия – Струмяни.

Решението  е  в  следния  смисъл:  тъй  като  председателят,  който  е 

предложен и който сме назначили, е с четири имена, просто е пропуснато 

тиренцето и четвъртото има.

Предложението за решение е следното: „На основание чл. 57, ал.1, 

т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия 

РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1655-МИ/НР 

от 01.09.2015 г.  на ЦИК в името на  председателя на ОИК – Струмяни, 

което да се чете: Весела Александрова Цонкова-Стоянова вместо Весела 

Александрова Стоянова както неправилно вписано в решението.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов.

Колеги, има ли въпроси, коментари? Не виждам.

Колеги, моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч Солакова, Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Решението се приема.

Решението има № 1715-МИ/НР.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, използвам възможността да 

ви докладвам, че е получено в оригинал предложението от ПП ГЕРБ за 
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резервния член на ОИК – Струмяни. Приложена е декларация в оригинал и 

диплома в оригинал, както и заверено копие от диплома. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов.

Заповядайте, колега Чаушев, да докладвате проект на решение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам два проекта 

на решение при постигнати съгласия.

Проектите  са  качени в  папка  от  вчерашното  заседание.  Те  са  за 

назначаване на ОИК – Бяла Слатина и ОИК – Черноочене.

Проектите на решения са с № 1747 и № 1742.

Започвам с проекта за решение за ОИК – Бяла Слатина.

В Централна избирателна комисия с вх. № МИ-06-314 от 28.08.2015 

г. е получена преписка от кмета на община Бяла Слатина с предложение за 

състав  на  ОИК.  В  консултациите  са  участвали  всички  парламентарно 

представени  партии  и  коалиции  и  е  постигнато  съгласие,  видно  от 

протокола, между участниците в консултациите по отношение на състава и 

ръководните места в тази Общинска избирателна комисия.

Тя ще бъде от 11 члена. 

Предлагам ви при постигнато  съгласие  да  одобрите  този проект. 

Разпределението  е:  председател  –  представител  на  ГЕРБ,  заместник-

председател – от ДПС, секретар – от БСП.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Чаушев.

Колеги, коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло 

Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Сидерова  и Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1716-МИ/НР.
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Заповядайте, колега Чаушев, за следващия доклад.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Следващият  проект  е  за  Общинската 

избирателна комисия – Черноочене, област Кърджали. 

В Централна избирателна комисия с вх. № МИ-06-202 от 28.08.2015 

г. от кмета на община Черноочене е постъпило предложение за състав на 

Общинска избирателна комисия – Черноочене. Съгласно протокола всички 

представители  на  парламентарно  представените  партии  и  коалиции  са 

участвали в консултациите и са постигнали съгласие  относно състава  и 

разпределението  на  ръководните  места  в  тази  Общинска  избирателна 

комисия. Няма особени мнения и възражения.

Прието е следното разпределение: председател – представителят на 

ГЕРБ, заместник-председател – представителят на БСП, секретар – от ДПС 

и  съответно  останалите  членове  от  всички  парламентарно  представени 

партии и коалиции.

Предлагам ви да одобрите този проект на решение.

Тук особеността е, че за единия представител от предложението на 

ГЕРБ е представено уверение за завършено висше образование за Шафие 

Рамадан  от  „Паисий  Хилендарски“,  филиал  „Любен  Каравелов“  – 

Кърджали, че същата се е дипломирала на 10.07.2015 г., поради което аз ви 

предлагам да приемем проекта на това решение.

Докладвам го като особеност на тази преписка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова  и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1717-МИ/НР.
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Колегата Нейкова е следващият докладчик.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът, който ще докладвам, е с 

№ 1652 относно назначаване на Общинска избирателна комисия – Борово, 

област Русе.

Предложението е пристигнало в Централна избирателна комисия с 

вх.  №  МИ-06-275  от29.08.2015  г.  Представени  са  всички  изискуеми 

документи,  включително  и  протоколът  от  проведените  на  26.08.2015  г. 

консултации. Спазени са правилата на чл. 76 от Изборния кодекс.

В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между 

участниците. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

За  коректност  на  доклада  докладвам,  че  в  преписката,  която  ми 

беше изпратена първоначално, липсваше документ, от който да е  видно 

завършено висше образование на лицето, което беше предложено за член 

на  комисията  от  Патриотичния  фронт  –  Емилия  Ангелова  Колева. 

Разговарях  със  секретаря  на  община  Борово  и  преди  малко  е  получена 

преписката. От това копие, което е на руски, виждам, че става въпрос за 

завършено  висше  образование  в  Русия.  Длъжна  съм  да  информирам 

Централна избирателна комисия.

Също  така  на  проведените  консултации  са  били  подадени  две 

предложения за длъжността секретар в ОИК – от Коалиция БСП - Лява 

България и от ПП ДПС. Но на консултациите представителите на партиите 

са  обсъдили двете  предложения за  секретар на  ОИК и се  е  постигнало 

съгласие секретар в комисията да бъде представителят на Коалиция БСП - 

Лява България, а заместник-председател в ОИК да бъде представител на 

ПП ДПС.

Както  ви  казах,  протоколът  е  подписан  от  всички  участници  в 

консултациите  без  особени  мнения  и  възражения,  поради  което  ви 

предлагам да назначим Общинска избирателна комисия – Борово, област 
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Русе в състав от 11 членове, както следва: председател – ГЕРБ, заместник-

председател – ДПС, секретар БСП и членове – 2 от ГЕРБ, 1 от БСП, и по 

един за  Реформаторския блок, Патриотичния фронт, България без цензура, 

АТАКА и АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч Солакова, Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман, Румяна Сидерова  и Таня 

Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1718-МИ/НР.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – колегата Цанева.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  в папка с  инициали „ТЦ“ от днешното 

заседание  е  качен  проект  № 1817.  Предлагам  ви  проект  за  решение  за 

назначаване  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Бобов  дол,  област 

Кюстендил.

Представени  са  всички  изискуеми  документи.  Всички  са  били 

уведомени.  Всички  парламентарно  представени  партии  и  коалиции  са 

присъствали.

Тук  единственият  проблем  е,  че  са  присъствали  двама 

представители  с  две  различни  пълномощни  от  Коалиция  Патриотичен 

фронт. На въпроса на водещия консултацията дали ще се обединят около 

някоя от кандидатурите, те поддържат и двете различни кандидатури.

Затова тази кандидатура, която е за юрист, включена в състава на 

ОИК, а втората,  която е с технически знания – или как се нарича – е в 

резервата.
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И тук искам да допълня една корекция – че е изписано „във връзка с 

чл. 65, ал. 1“, което трябва да отпадне. Грешно е написано. Също така не е 

допълнено, че „Протоколът е подписан без особено мнение и възражения“, 

което липсва в този проект.

Предложението  за  председател  е  за  Станислав  Тенев  –  ГЕРБ, 

заместник-председател – Евгени Стоилов –  Реформаторски блок, секретар 

– Василка Ламбрева – БСП и надолу следват коректно членовете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект. 

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

Мусорлиева,  Севинч Солакова, Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман, Румяна Сидерова  и Таня 

Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1719-МИ/НР.

Заповядайте, колега Сюлейман, да докладвате следващия проект.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  във  вчерашното  заседание  първият  проект  на  решение  е  за 

назначаване на ОИК – Златарица. Проектът има № 1708.

С вх. № МИ-06-328 от 31.08.2015 г. е постъпило предложение от 

кмета на община Златарица за състава на ОИК – Златарица. Представени 

са  всички  необходими  документи  за  назначаването  на  състав. 

Консултациите са проведени от 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 

76  от  Изборния  кодекс.  В  консултациите  са  участвали  всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Постигнали са съгласие за 

разпределението както на състава, така и за ръководството на Общинската 

избирателна комисия, като протоколът е подписан без особени мнения и 

възражения.
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Декларациите на всички кандидати са представени в оригинал по 

преписката,  с  оглед  на  което   ви  предлагам  да  назначим  Общинска 

избирателна комисия – Златарица, област Велико Търново, в състав от 11 

члена,  както следва:  председател – ГЕРБ, заместник-председател – БСП, 

секретар  –  ДПС,  двама  члена  на  ГЕРБ,  един  на  БСП  и  по  един  на 

Реформаторски блок,  на Патриотичния фронт,  на ББЦ,  на АТАКА и на 

АБВ, като нашето решение подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен 

срок

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Решението се приема.

Решението има № 1720-МИ/НР.

Продължете с докладите си, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам със следващия проект. Това е 

за назначаване на ОИК – Никола Козлево, Шуменска област. Проектът е 

под № 1707 и качен във вътрешната мрежа.

В Централна избирателна комисия с вх. № МИ-06-346 от 31.08.2015 

г. е получено предложение от кмета на община Никола Козлево за състава 

на ОИК – община Никола Козлево.

Представени са  всички изискуеми документи по  чл.  75,  ал.  7  от 

Изборния  кодекс  и  Решение  №  1524-МИ/НР  от  18.08.2015  г. 

Консултациите са проведени на 28.08.2015 г., като протоколът е подписан 

без  особени  мнения  и  възражения.  В  консултациите  са  участвали 

представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, 
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като  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в  консултациите  по 

отношение  на  състава  и  ръководството   на  Общинската   избирателна 

комисия.

Колеги,  тук  за  пълнота  на  доклада,  искам  да  ви  докладвам  от 

протокола,  че  на  проведените  консултации  от  Коалиция  Патриотичен 

фронт  е  предложено  тази  позиция  да  бъде  заета  от  представителя  на 

Патриотичния  фронт.  Но  тъй  като  в  хода  на  консултациите  е  имало 

нередовност в документацията на коалицията, им е даден срок до края на 

деня  да  представят  всички  необходими  документи.  В  противен  случай 

тяхното  място  ще  бъде  заето  от  предложения  кандидат  на  Коалиция 

„България  без  цензура“.  Явно  в  същия ден са  представени изискуемите 

документи, с оглед на което има приложение към протокола за поименния 

състав  на  Общинската   избирателна  комисия,  като  в  този  смисъл  е 

подготвен и проектът на решение.

Затова  предлагам  да  гласуваме  решение,  с  което  да  назначим 

състава на Общинската  избирателна комисия – Никола Козлево, област 

Шумен  от  11  члена,  както  следва:  председател  –  ГЕРБ,  заместник-

председател  –  Патриотичния  фронт,  секретар  –  БСП,  двама  членове  на 

ГЕРБ и по един, както следва: на БСП, на ДПС, на  Реформаторски блок, 

на ББЦ, на АТАКА и АБВ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари?  Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Решението се приема.

Решението има № 1721-МИ/НР.
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Заповядайте, колега Сюлейман, за следващия Ви доклад.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  със  следващия  проект  на 

решение – проект № 1709, относно назначаване на ОИК – Венец, област 

Шумен.

В  Централна  избирателна  комисия   с  вх.  №  МИ-06-220  от 

31.08.2015 г. е постъпило предложение от кмета на община Венец, област 

Шумен, за състав на ОИК – община Венец.

Представени  са  всички  изискуеми  документи  по  чл.  75,  ал.  7  и 

Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. Консултациите са проведени на 

26.08.2015  г.,  като  за  пълнота  на  доклада,  колеги,  докладвам,  че  от 

консултациите  са  отсъствали  представители  на  Коалиция  Патриотичен 

фронт и Коалиция АБВ, като в указания им срок те са представили своите 

предложения.

Протоколът  е  подписан  без  особени  мнения,  като  е  постигнато 

съгласие  както  по  отношение  на  състава,  така  и  по  отношение  на 

ръководството  на  Общинската   избирателна  комисия  –  Венец.  Всички 

декларации  са  в  оригинал,  с  оглед  на  което  предлагам  да  приемем 

решение, с което да назначим Общинската  избирателна комисия – Венец, 

област Шумен в състав от 11 члена, както следва: председател – от ГЕРБ, 

заместник-председател – от АТАКА, секретар – от ДПС, двама членове на 

ГЕРБ,  двама членове на БСП и по един съответно на   Реформаторския 

блок,  на  Патриотичния  фронт,  на  ББЦ,  на  АБВ,  като  нашето  решение 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен 

срок от обявяването му.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, чухте доклада 

на колегата Сюлейман. Има ли въпроси? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложения  ни  проект  за  решение  за 

назначаване на Общинската  избирателна комисия – Венец, област Шумен.

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Мария Мусорлиева, Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
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Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман, Румяна Сидерова 

и Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1722-МИ/НР.

Заповядайте, колега Сюлейман, да докладвате следващия проект.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължавам  със  следващия  проект  на 

решение. Той е с № 1661 и се отнася за назначаване на ОИК – Медковец, 

област  Монтана.

В Централна избирателна комисия с вх. № МИ-06-286 от 29.08.2015 

г.  е  постъпило  предложение  от  кмета  на  община  Медковец,  област 

Монтана за състава на ОИК – община Медковец.

Представени  са  всички  изискуеми  документи,  включително  и 

протоколът за проведените консултации на 21.08.2015 г. На проведените 

консултации  не  са  участвали  представители  на  ПП  АТАКА,  ББЦ  и 

Коалиция Патриотичен фронт, но впоследствие в указания им срок те са 

представили своите предложения и са подписали протокола. Постигнато е 

съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и 

на ръководството на Общинската  избирателна комисия. Декларациите на 

всички  предложени  кандидати  за  членове  на  общинската   избирателна 

комисия  по  преписката  са  в  оригинал,  с  оглед  на  което  предлагам  да 

приемем решение, с което да назначим Общинската  избирателна комисия 

в община Медковец, област Монтана, в състав от 11 члена, както следва: 

председател – от ГЕРБ,  заместник-председател – от ДПС, секретар – от 

БСП,  двама  членове  от  ГЕРБ,  по  един,  както  следва:  от  БСП,  от 

Реформаторски блок,  от  Патриотичния фронт,  от  ББЦ,  от  АТАКА и от 

АБВ.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от 

обявяването му.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  има  ли 

въпроси, коментари?  Не виждам.
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Моля,  гласувайте  така  предложения  проект  за  решение  за 

назначаване на ОИК – Медковец, област Монтана.

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

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румяна Сидерова );  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1723-МИ/НР.

Господин Сюлейман, имате думата да за следващия доклад.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  докладвам  проект  за  решение  за 

назначаване на ОИК – Каспичан, област Шумен. Проектът е с № 1593.

В  Централна  избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-06-120  от 

27.08.2015 г.  от кмета  на  община Каспичан,  област  Шумен е постъпило 

предложение за  състав  на  Общинската   избирателна  комисия в  община 

Каспичан.  Представени са  всички изискуеми документи,  включително и 

протоколът за проведените консултации на 25.08.2015 г.

В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените  партии  и  коалиции.  Налице  е  постигнато  съгласие  за 

разпределение на местата в състава между участвалите в консултациите 

политически  партии  и  коалиции,  включително  и  за  ръководството  на 

Общинската  избирателна комисия в община Каспичан.

Уважаеми колеги, за пълнота на доклада тук трябва да допълня, че 

представителите  на  Коалиция  Патриотичен  фронт  са  упълномощени 

поотделно, съответно от Валери Симеонов и от Красимир Каракачанов. Те 

не се обединяват около едно предложение, правят две предложения, като в 

проекта на решение аз съм посочил кандидата с юридическо образование, 

с  оглед  на  което  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  назначим 

Общинската  избирателна комисия – Каспичан, в състав от 11 члена, както 

следва:  председател  –  ГЕРБ,  заместник-председател  –  АБВ,  секретар  – 

БСП, двама членове от ГЕРБ, по едни както следва: от БСП, от ДПС, от 

Реформаторски блок, от Патриотичния фронт, от ББЦ, от АТАКА.
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Нашето решение подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок 

от обявяването му.

Да допълня, че всички декларации са в оригинал по преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сюлейман.

Колеги, има ли въпроси, коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

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

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румяна Сидерова  );  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1724-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ивков, да докладвате проект.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Колеги, във вчерашното заседание в 

папка с моите инициали се намира  проекта на решение за назначаване на 

ОИК – Куклен. 

Забавихме  преписката,  защото  нямаше  данни  как  е  уведомена 

Коалиция „България без цензура“, която не се е явила. Днес пристигнаха с 

вх.  № МИ-06-338 от  02.09.2015 г.   обратните разписки от  поканите,  от 

които е видно, че при проведено заседание на 25.08.2015 г. на 20.08.2015 г. 

е  получено  известие  от  представителите  на  „България  без  цензура“.  В 

отсъствие там са взети решения за комисия в състав: председател Пенчо 

Петков  Василев  от  ГЕРБ,  Боряна  Атанасова  Семерджиева  –  заместник-

председател от БСП, секретар – Серхан Фаик Кяшив от ДПС и членове: 

двама от ГЕРБ, един от БСП – Лява България, по един от всички останали 

парламентарно  представени  партии  и  коалиции  без  „България  без 

цензура“.  Тоест,  ДПС  имат  още  един  член,   Реформаторски  блок, 

Патриотичния фронт, АТАКА и АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Госпожо Председател,  днес  дойде  от  Куклен, 

което Вие бяхте така добра своевременно да ми разпределите, за да ми е 

пълна преписката, № към МИ-06-338 точно това, което аз изисках вчера, и 

ви го докладвах в началото на преписката. Затова не докладвам и втори 

път. Това е номерът на първоначалното писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Колеги, коментари?  Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

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

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румяна Сидерова);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1725-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, има три спорни преписки, които изобщо 

не ги докладвам в момента.  Обаче имам един проект за Сърница, което 

вчера беше отложено за днес, което е с пълно съгласие,  но имаше друг 

проблем при разискванията.

След работното заседание днес да го поставя ли на доклад или да 

чакаме.  Питам  ви,  защото  сме  се  разбрали  да  докладваме  безспорните 

проекти.  Там  няма  спор,  няма  особени  мнения,  съгласили  са  се. 

Припомням  за  тези,  които  не  са  били  в  залата.  Беше  писано,  че  са 

използвали  наши три  решения,  едното  е  за  методиката,  поради което  с 

пълно съгласие обаче, без никакви възражения е предложена за секретар 

кандидатката на ДПС, политическата сила, която според мен по принцип е 

трябвало да вземе, ако се спазват някакви методики, мястото и вместо това, 

че има трима представители на ГЕРБ. Но преписката е със съгласие.
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Знаете ми позицията, няма повече да я изтъквам, но да възприемем 

съгласието. – чл. 75, ал. 10. След днешното работно заседание – само да 

припомня. Да го докладвам ли за разискване или не? Докладвам го тогава.

Проектът  е  с  №  1727  във  вътрешната  мрежа  от  вчерашното 

заседание.  Касае  се  за  постигнато  съгласие  между  всички  политически 

сили. Докладвал съм го вече. 

Използвам  да  ви  информирам  за  Куклен  за  сведение,  докато 

мислите  за  следващия  проект,  че  непосредствено  преди  да  влезем  в 

следобедната част на заседанието ми се обади секретар на община госпожа 

Драгоева,  която  ми  каза,  че  изпълняващият  длъжността  кмет  поради 

събитията  там,  в  Родопи,  дал  и  той  пълномощните  на  Коалиция 

Реформаторски блок на прокуратурата.  Това е за сведение,  защото нито 

има акт на прокуратурата, нито на съда. Без никой от представляващите да 

си  оспорва  подписа,  самоинициирал  е  и  той,  заразен  от  примера  на 

колегата си от Златица.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  имам  да  докладвам 

поправка  на  една  фактическа  грешка.  Моля  в  Решение  №  1626  да  се 

допусне поправка на техническа грешка в ОИК – Вълчедръм и името да се 

чете Цветана Тодорова Христова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Колеги,  чухте  предложения  проект.  Имате  ли  коментари?  Не 

виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Цветозар Томов,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 



55

Решението се приема.

Решението има № 1726-МИ/НР.

Заповядайте, колега Томов, за доклад на техническа грешка.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Много  благодаря.  Колеги,  допусната  е 

техническа  грешка  при  изписването  на  състава  на  Общинската 

избирателна комисия  – Мадан, във вчерашно Решение № 1679-МИ/НР.

Става дума за предпоследния запис на името на избрания член на 

комисията  Руфат  Асенов  Ахмед  –  така  е  записан  във  вчерашното  ни 

решение.  Днес  получихме  от  община  Мадан,  където  се  съобщава,  че  в 

предложението  на  кмета  е  допусната  грешка.  Името на  човека  е  Рифат 

Хасан Ахмед.

Предлагам да го поправим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Поправяме  техническата 

грешка, колеги.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1727-МИ/НР.

Колеги, с това давам 15-минутна почивка.

(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 членове 

на  Централна  избирателна  комисия.  Имаме  необходимия  кворум. 

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, както ви казах в началото на заседанието, в дневния ред са 

включени проекти на принципни решения. За да можем да се запознаем с 
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тях,  ще  ги  включа  като  първи  точки  в  утрешното  заседание.  Това  са 

проектите  на  решения  относно  начина  на  приемане  и  обявяване  на 

решенията  на  ОИК,  водене  на  публичен  регистър  на  жалбите  и 

методически  указания  за  попълването  им  и  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Молбата  ми е,  колеги,  да  се  запознаете,  за  да  можем утре да  ги 

обсъждаме,  както  и  проекта  на  решение,  който  представи  колегата 

Христов. Той също ще бъде от първите точки на утрешното заседание.

Колеги, днес предлагам да продължим с проектите на решения за 

назначаване на Общински  избирателни комисии и, разбира се, проектите 

на решения за регистрации на партии и коалиции за местните избори и 

респективно – партии, коалиции и инициативни комитети за национален 

референдум от онези колеги, които са готови.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  имам  предложение.  Тъй 

като вече постъпват запитвания от общини и от Общински  избирателни 

комисии – новоназначени – относно това какъв е редът и кой ще изработва 

печатите на Общинските  избирателни комисии, ние имаме едно Решение 

№ 1517-МИ от 12.08.2015 г. Но предлагам, тъй като там не сме уточнили 

ясно кой ще изработва печатите на Общинските  избирателни комисии, тъй 

като го изпратихме за съгласуване в Министерския съвет и т.н.

Предлагам ви, уважаеми колеги, на сайта на Централна избирателна 

комисия да сложим едно съобщение със следния текст: 

„1. Печатите на ОИК съгласно т. 1 от Раздел 1 на Решение № 1517-

МИ от 12.08.2015 г. ще се изработват от общинските администрации. 

2. Информация за кодовете на общини е публикувана в рубриката за 

избирателите на интернет-страницата на ЦИК в колона „община“.“

Това  е,  за  да  избегнем  постоянно  запитвания,  които  тепърва  ще 

идват от общини и от общински  избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов.

Колеги, има ли коментари, въпроси?
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Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм, но аз само не можах да разбера 

защо за избиратели трябва да отива. Аз предлагам на главната страница да 

се направи съобщението. Идеята ми е да излиза директно съобщение за 

това.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: То постфактум е публикувано. Само казваме, 

че там е публикувано. Който се интересува, да го намери там.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте това 

предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин Сюлейман,Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема.

В тази връзка, колеги, има една молба от мен. Да публикуваме на 

нашата страница съобщение относно структурирания вид на подписката за 

издигане на независим кандидат ведно с указанията.

Моля, колеги, гласувайте това предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Метин Сюлейман,Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема.

За още едно съобщение, заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Понеже  сме  на  тема  „страница“,  правя 

предложение, тъй като в един момент на нашата страница излиза „РИК“, 

предлагам да се смени на „ОИК“ и, когато се кликне на „ОИК“, да излизат 

всички решения за назначаване на Общинските  избирателни комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте това 

предложение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Нейкова, да докладвате проект на решение.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,   докладвам  ви  проект  №  1813 

относно  назначаване  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Съединение, 

област Пловдив.

Предложението е с вх. № МИ-06-148 от 28.08.2015 г. от кмета на 

община Съединение,  област Пловдив. Представени са всички изискуеми 

документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с – извинявайте, тук е останало „чл. 

65, ал. 1“, правните основания ще ги коригирам – и Решение № 1524 от 

18.08.2015  г.  Приложен  е  и  протокол  за  проведени  консултации  на 

26.08.2015 г. 

В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение 

на състава на Общинската  избирателна комисия. Протоколът е подписан с 

особено мнение от представителя на Коалиция АБВ. 

Докладвам ви, че от протокола за проведените консултации става 

ясно, че спор е имало само по отношение на заместник-председателското 

място. Постъпило е предложение от Коалиция АБВ и от ПП ДПС. Двете 

предложения  са  подложени  на  гласуване  между  участниците  в 

консултациите,  като  предложението  на  АБВ  е  получило  три  гласа,  а 

предложението на ДПС – пет гласа. Предложеното лице от ПП ДПС  е с 

висше образование – икономист, а предложеното лице от Коалиция АБВ е 

с българска филология.
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В  проекта  на  решение  като  заместник-председател  ви  предлагам 

предложението на ПП ДПС, защото самите участници в по-голямата си 

част са подкрепили това предложение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 

от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изречение трето от Закона за прякото 

участие на гражданите  в държавната власт и местното самоуправление ви 

предлагам да вземем решение за  назначаване на Общинска избирателна 

комисия  –  Съединение,  област  Пловдив  в  състав  от  11  членове,  както 

следва: председател – от ГЕРБ, заместник-председател – от ДПС, секретар 

– от Коалиция БСП - Лява България и членове: двама от ГЕРБ, един БСП, 

един  от   Реформаторски  блок,  един  от  Патриотичния  фронт,  един  от 

България без цензура, един от Атака и един от АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова.

Колеги, имате думата. 

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Нейкова, само да добавите в правните 

основания и чл. 80.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  казах,  че  ще  коригирам  правните 

основания – ще добавя чл. 80 и ще махна чл. 65, ал. 1.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте така 

предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,Таня  Цанева); 

против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1728-МИ/НР.

Заповядайте, колега Нейкова, за следващия доклад.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият доклад е по проект № 

1811 относно назначаване  на Общинска избирателна  комисия –  община 

Стамболийски, област Пловдив.

В Централна избирателна комисия е постъпило предложение с вх. 

№  МИ-06-108  от  27.08.2015  г.  от  кмета  на  община  Стамболийски. 

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка – 

тук отново ще добавя чл. 80 и ще махна чл. 65, ал. 1.

Приложен е протоколът от проведените консултации на 24.08.2015 

г.  В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените  партии  и  коалиции,  както  и  партия,  която  е  включена  в 

състава на парламентарно представена коалиция. Не е постигнато съгласие 

по  отношение  на  състава  на  Общинската   избирателна  комисия. 

Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на Коалиция 

АБВ,  Коалиция БСП -  Лява България,  Коалиция Реформаторски блок и 

Партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

Преди  правното  основание  да  ви  запозная  с  практическата 

обстановка.  Както  ви  казах,  присъствали  са  и  осемте  парламентарно 

представени  партии  и  коалиции,  както  и  Партия  Земеделски  съюз 

„Александър Стамболийски“. 

Спорните предложения са били: за секретар е имало предложение, 

направено  от  Коалиция БСП -  Лява  България  от  редовно упълномощен 

представител,  и  отделно  предложение  от  Партия  Земеделски  съюз 

„Александър  Стамболийски“  те  да  имат  секретар.  Предложението  за 

председателското  място  да  се  заеме  от  лице,  предложено от  ПП ГЕРБ, 

единодушно е било прието, не е имало спорове. За заместник-председател 

предложение  са  направили  Коалиция  Реформаторски  блок  и  Коалиция 

АБВ. Предложението,  направено от Коалиция Реформаторски блок,  е за 

лице, което е с педагогическо образование, а от Коалиция АБВ – завършен 

Музикален институт – народно пеене. 

В преписката няма отделно предложение, направено от ПП АТАКА 

и от Коалиция Реформаторски блок и ПП ДПС. Казвам „отделно“, тоест, 
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отделно  на  хартиен  носител.  Но  по  време  на  консултациите  в  самия 

протокол те поименно са направили предложение за лицето, което да бъде 

от тяхната квота в Общинската  избирателна комисия.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека всеки докладчик да представи всички 

предложения  за  председател,  заместник-председател  и  секретар.  Аз  в 

момента малко се пообърках.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Поименният  състав  се  съдържа  в  самия 

протокол за проведените консултации и, както ви казах, той е в оригинал, 

подписан  е  от  всички  и  в  проекта  на  решение  ви  запознах  кои  са  го 

подписали с особено мнение.

Предложението  на  ПП  ГЕРБ  за  председател  и  двама  членове  е 

прието единодушно.

Коалиция БСП - Лява България предлага секретар и член.

Партия  Земеделски  съюз  „Александър  Стамболийски“  предлага 

секретар.

Партия Движение за права и свободи предлага член.

Коалиция Реформаторски блок предлага заместник-председател.

Коалиция Патриотичен фронт предлага член.

Коалиция „България без цензура“ предлага член.

Партия АТАКА предлага член.

Коалиция АБВ предлага заместник-председател.

Колеги, по отношение на спора за секретарското място аз в проекта 

на  решение  ви  предлагам  то  да  бъде  заето  от  лицето,  предложено  от 

Коалиция  БСП  -  Лява  България,  тъй  като  според  мен  не  е  допустимо 

партия, която е в състава на парламентарно представена коалиция да прави 

самостоятелно предложение в тези консултации.

По  отношение  на  заместник-председателското  място  съм 

предложила  да  бъде  лицето,  предложено  от  Коалиция  Реформаторски 

блок.  Единственият  ми  мотив  е  било  образованието.  Педагогическото 

образование според мен е по-подходящо.
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Предвид  изложеното  ви  предлагам  да  назначим  Общинска 

избирателна комисия – Съединение в състав от 11 членове, както следва: 

председател  –  ГЕРБ,  заместник-председател  –   Реформаторски  блок, 

секретар – БСП - Лява България и членове: двама от ГЕРБ, един от БСП и 

по един от ДПС, Патриотичния фронт, България без цензура, Атака и АБВ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова.

Колегата Андреев има думата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз искам само да попитам докладчика 

представителят на Партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ 

бил  ли  е  упълномощен  в  рамките  на  коалицията  да  присъства  като 

представляващ коалицията или не е имал пълномощно?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Упълномощеното  лице  на  Партия 

Земеделски  съюз  „Александър  Стамболийски“  не  е  представило 

пълномощно от Коалиция БСП - Лява България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

Има ли други въпроси, коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Таня Цанева);  против –    1 (Севинч Солакова). 

Решението се приема.

Решението има № 1729-МИ/НР.

  Заповядайте, колега Нейкова, със следващия доклад.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващия  проект,  който  ви 

предлагам,  е  с  № 1651  относно  назначаване  на  Общинска  избирателна 

комисия – община Сливо поле, област Русе. 

Предложението  е  дошло  с  вх.  № МИ-06-280  от  29.08.2015  г.  от 

кмета на община Сливо поле, област Русе.
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Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7. Тук са 

изписани коректно – чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66.

В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между 

участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството. 

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Колеги,  протоколът  не  е  подписан  от  представител  на  Коалиция 

„България без цензура“ и Коалиция  Реформаторски блок,  тъй като не са 

се  явили  на  консултациите.  В  същото  време  в  преписката  се  съдържат 

направени от тях предложения. 

От преписката е видно, че всички участници са поканени с общо 

съобщение.  Няма  доказателства  за  поотделно  връчване  и  предвид 

изложеното ви предлагам да назначим Общинска избирателна комисия – 

Сливо поле, област Русе в следния състав: председател – ГЕРБ, заместник-

председател – БСП - Лява България и секретар – ДПС и членове: двама от 

ГЕРБ, един от БСП и всички останали по един.

Ще оправя партиите в поредността, която възприехме, че трябва да 

бъдат  изписани.  Всъщност  извън  ръководството  ГЕРБ  имат  двама 

представители, БСП – 1 и всички останали по един.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова.

Колеги, имате ли коментари?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  този  проект  ви 

докладвам, че с писмо с вх. № МИ-06.280 от 02.09.2015 г. са представени 

допълнително декларацията на предложеното от Коалиция „България без 

цензура“ лице и диплома, тъй като бяха само копия, без да са заверени 

„вярно с оригинала“, както и писмо с вх. № МИ-06-280 от 31.08.2015 г., с 

което  ни  уведомяват  за  допусната  техническа  грешка  в  имената  на 

Любослав Георгиев Иванов, който трябва да се чете Любослав Георгиев 

Йорданов. И аз така съм го изписала в проекта на решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, гласувайте така предложения проект.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева); 

против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1730-МИ/НР.

Следващият докладчик е колегата Бойкинова.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  едно 

предложение за назначаване на Общинска избирателна комисия – община 

Гурково, област Стара Загора. То е с абсолютно съгласие.

Представени са всички изискуеми документи. В консултациите са 

участвали представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по 

отношение  на  състава  и  ръководството.  Протоколът  е  подписан  без 

възражения и особени мнения. 

Предвид  изложеното  ви  предлагам  да  назначим  Общинска 

избирателна  комисия  –  Гурково,  област  Стара  Загора,  в  състав  от  11 

членове, както следва: председател – Велислав Иванов Митрушев – ГЕРБ, 

заместник-председател – Деница  Атанасова Белчева  – ДПС,  секретар – 

Цвятко Иванов Цвятков – Коалиция БСП - Лява България, и членове, както 

следва.

Преписката  е  окомплектована  в  цялост  с  всички  декларации, 

пълномощни и дипломи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева); 

против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 1731-МИ/НР.

Следващият докладчик е колегата Христов.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  докладвам  ви  проект  с  № 1814. 

Става въпрос за назначаване на ОИК в община Силистра.

На  консултациите  при  кмета  са  присъствали  абсолютно  всички 

поканени партии и коалиции, които са парламентарно представени.  При 

дебатите е имало съгласие по някои точки, а по някои е нямало. Съгласие и 

имало, първо, в предложенията по отношение на определяне на местата: 

три за ГЕРБ, две за БСП и по едно за всички останали. 

Също  така  при  направеното  предложение  за  ръководство  –  за 

председател  на  Общинската   избирателна  комисия  има  направено 

предложение  само от  ПП ГЕРБ.  Но за  другите  две  ръководни места,  а 

именно за заместник-председател е имало предложение от Коалиция БСП 

–  Лява  България  и  от  Коалиция  АБВ,  а  за  секретар  е  имало  три 

предложения: на БСП – Лява България, на ДПС и на Коалиция АБВ.

В разискванията е имало изказвания от представителите на ДПС, 

които са били двама, които изрично са казали, че държат на секретарското 

място и затова фактически и не са направили предложение за друго, докато 

двете коалиции БСП - Лява България и АБВ – са направили алтернативни 

предложения и за двете места.
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Другият  проблем,  който  е  съществувал,  че  е  имало  двама 

представители  на  Патриотичен  фронт,  представили  са  си  документите. 

Всеки си е направил своето предложение. Единият кандидат е завършил 

информационни технологии – мисля, че беше представител на НФСБ – а 

на ВМРО кандидатът е инженер с военна специалност.

При това положение не се е стигнало до съгласие. Протоколът е бил 

подписан  от  абсолютно всички,  като  е  имало  особени  мнения  от  ДПС. 

Впоследствие, след подписването на протокола, е представено особеното 

мнение  на  ДПС,  представено  е  и  становище  от  ДПС,  представено  е  и 

възражение  от  ДПС,  което  фактически  в  същината  си  не  е  от  това 

стандартното,  за  което  говорихме  до  сега.  Правилно  колегите  описват 

ситуацията,  че  в  Силистренска  област  са  една  от  най-големите 

парламентарно представени сили и че имат право на секретарското място и 

че държат да имат секретарското място за тях. Затова казах, че тук е имало 

много различие.

Двадесет и четири часа по-късно – на другия ден, записано е в 16,50 

ч., след като вече е бил запечатан плика в ЕКОНТ, са го викали повторно и 

е  било представено  особено мнение  от  представителите  на  БСП -  Лява 

България, въпреки че са подписали протокола, без да пишат, че те имат 

особено мнение. Приложено е тук. Особеното мнение мога да го прочета, 

но то се състои в това, че те просто също държат да получат секретарското 

място и в краен случай – заместник-председателското място.

Другото,  което е  различното от останалите,  може при вас   да го 

няма, е, че фактически два дни по-късно ми се обадиха по телефона, че ПП 

ДПС  е  представила  предложение  за  секретар  за  друг  човек.  Вероятно 

съответният човек, се е бил отказал. Аз казах да се изпрати предложението 

директно до ЦИК, тъй като е било изпратено вече. Пристигна тук, в ЦИК, 

приложено  е  към  преписката.  Просто  човекът,  който  е  бил  предложен, 

вероятно има някакви спънки и на негово място се предлага друг човек.

Така че това са нещата, които се случват.
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Моето предложение е следното. Първо, отзад напред да започна. От 

двете предложения на Патриотичен фронт аз предлагам да назначим този, 

който е със специалност информационни технологии, защото това е човек, 

който ще има много работа с компютри и ще бъде изключително полезен в 

комисията. Това е моето предложение.

Второто  ми  предложение  касае  разпределението  на  ръководните 

места.  Аз смятам,  че  след като ДПС категорично е заявило желание да 

заеме секретарското място, да бъде предоставено на ПП ДПС, а заместник-

председателското  място,  тъй  като  има  алтернатива  в  случая,  да  бъде 

предоставено на Коалиция БСП - Лява България.

Това е моето предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Колеги, има ли коментари?

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря.  Може  ли  малко  информация  за 

образованието на конкуриращите се кандидати?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз казах: от БСП - Лява България е юрист, 

от  АБВ  –  счетоводство  и  контрол,  на  ДПС  от  последната  промяна  – 

хуманитарно образованието – Български  език и литература и английски 

език.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз по техниката на изписването на решението 

имам  бележка.  Не  знам  дали  взехме  протоколно  решение  или  го 

обсъждахме на работно заседание, вече не си спомням, но решихме чл. 81 

да го качим горе: „Представени са всички изискуеми документи…“, а долу 

да останат чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. … и чл. 75, ал. 10 предлагам 

или ал. 11 в случая в зависимост от това има ли съгласие или няма. 

Отделно от това предлагам на докладчика, както взехме решение, 

долу след „чл. 75, ал. 11“ да включим и чл. 7, ал. 1, изречение трето от 
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ЗПУГДВМС. Това беше извън скоби уточняване, доколкото в заглавието 

включихме и националния референдум.

Тоест, след чл. 75, ал. 1 допълваме чл. 7, ал. 1, изречение трето от 

ЗПУГДВМС. Това е стандартно, ама аз вече не знам какви са стандартите, 

защото ги нямам. Горе да отпадне чл. 65, ал. 1, остава чл. 81 във връзка с 

чл. 66 от ИК.

И последно, добавяме едно изречение горе: „Спазени са правилата 

(или изискванията) на чл. 76 от ИК“. По чл. 76 са спазени, защото, ако не 

са спазени, няма комисия. Чл. 76 е за състав, къде колко човека са и т.н. 

Това са общи текстове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, уточнихме начина, по 

който изписваме решението.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложеното ни решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева Мария  Бойкинова, Метин  Сюлейман, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 1732-МИ/НР.

Заповядайте, колега Христов, да продължите с доклада си.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, пак в папката от днешно заседание 

е проектът на решение за назначаване на Общинска избирателна комисия – 

Балчик. 

Тук нещата са сравнително ясни. Проблемът, който възниква, е, че 

има пълно съгласие, но има особено мнение, подписано от ПП Движение 

за  права  и  свободи.  Тоест,  при  обсъждане  на  въпросите  местата  са 

разпределени,  за  всички  е  имало  по  едно  място,  включително  и  ДПС 
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получава  ръководно  място,  но  протоколът  е  подписан,  като  особеното 

мнение ще ви го прочета, тъй като е кратко:

„Разпределението  на  членовете  на  Общинската   избирателна 

комисия  –  Балчик,  не  съответства  на  броя  на  представителите  на 

политическите  сили  в  Народното  събрание.  Партии  с  10  народни 

представители  в  Народното  събрание,  имат  един  представител  в 

Общинската  избирателна комисия, а ПП ДПС с 36 народни представители 

в парламента има също един представител в ОИК.“

Това е особеното мнение. Това е от общо взето стандартните, които 

се повтарят. Но аз мисля, че в случая, тъй като има Решение № 1524, което 

е определило, че трябва да има един човек, разпределен им е един човек, 

дадено им е ръководно място. 

Тук става въпрос, доколкото аз разбирам особеното мнение, че има 

несъгласие по самото Решение № 1524, че дава само едно място. Но това е 

въпрос,  който  фактически  не  зависи  от  самата  Общинска  избирателна 

комисия и от консултациите, които се провеждат там.

Тук има една грешка. Долу при чл. 75 алинеята ще бъде ал. 11 и 

протоколът е подписан „с“, а не „без“ особено мнение и възражения.

Основната част ще я оформим така, както се уточнихме.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо чл. 11, като има съгласие?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Разбрахме се, че щом има особено мнение, 

има  несъгласие.  Това  го  коментирахме  вече.  Независимо,  че  са 

разпределени местата, щом пише, че има особено мнение, няма постигнато 

съгласие. Самият протокол е подписан с особено мнение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  
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Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румяна Сидерова 

и Таня Цанева);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 1733-МИ/НР.

Заповядайте, колега Грозева, за Вашия доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!  Колеги, 

в папка с моите инициали в днешна дата има проект № 1675 на решение за 

назначаване на Общинската  избирателна комисия – Кула.

За яснота, колеги, ще ви кажа, че консултациите са проведени на 

28.08.2015 г., присъствали са всички парламентарно представените партии 

и коалиции, надлежно поканени. Спазени са изискванията и правилата на 

чл. 76. На консултациите са се обединили около 11-членния числен състав 

на ОИК, но не е постигнато съгласие по отношение на ръководството  на 

ОИК – Кула.

За мястото заместник-председател са предложени кандидатури от 

Коалиция  Реформаторски  блок  и  ПП  ДПС.  Протоколът  е  подписан  с 

особено мнение от представителя на ПП ДПС. 

Особеното мнение съм го отбелязала.  То е в същия дух, в който 

господин Христов току-що ви прочете. Ако желаете, мога да го прочета.

За мястото заместник-председател са предложени….

Предлагам  ви  изречението  „Протоколът  е  подписан  с  особено 

мнение“ да остане.

Надолу,  колеги,  от  изречението  разбрахте,  че  не  е  постигнато 

съгласие за заместник-председателското място. За заместник-председатели 

са предложени кандидатурите на Коалиция Реформаторски блок - лицето е 

със  специалност  българска  филология  –  и  кандидатурата  на  ДПС  – 

Красимир Христов Каменов с юридическо образование.

За яснота съм ви написала какво е образованието и на председателя, 

който е предложен от ПП ГЕРБ, и на секретаря, който е предложено от 

Коалиция БСП - Лява България.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Какво е образованието на председателя?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Може би не съм го написала? Педагогика.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А на секретаря?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Инженерно образование. Понеже има само по 

една кандидатура, не съм го изписала. Изписала съм само за спорните. 

Поради  всичко  това  считам,  че  на  основание  чл.  80,  ал.  2  от 

Изборния  кодекс,  моето  мнение  по-точно  е  за  юриста,  а  именно 

представителя  на  ДПС  господин  Красимир  Христов  Каменов.  Госпожа 

Маргарита …. – от  Реформаторски блок – я преместваме за член.

Ако нямате други предложения, да гласуваме този проект.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Грозева.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само бих искал да разбера за образованието 

на господин Каменов – къде е завършил право и кога.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искате да видите дипломата ли?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  с  две  думи,  приемаме,  че 

образованието трябва да бъде критерии при такива избори. О, кей. Аз съм 

съгласен  с  това,  още  повече,  че  и  в  Изборния  кодекс  юридическата 

квалификация е предимство. 

Искам да се  ориентирам,  да  направя преценка за това  доколко и 

квалифицирани ли са  кандидатите.  Това  е  всичко.  Нито го  поставям за 

обсъждане, нито друго.

Благодаря.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  От  личен  опит  съм  се  убедила  от 

стажантите си, които съм имала в адвокатската кантора, че не зависи от 

университета, а от желанието и от личностните качества. 

Така  че  категорично  не  може да  се  прави преценка  от  ВУЗ-а  за 

полученото юридическо образование.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания по този проект? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румяна Сидерова и Таня 

Цанева);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 1734-МИ/НР.

Заповядайте, колега Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение при 

непостигнато  съгласие.  Преписката  е  входирана  с  вх.  № МИ-06-147  от 

28.08.2015 г.

Консултациите  са  проведени  на  27.08.2015  г.  Поканени  и  са 

участвали  абсолютно  всички  парламентарно  представени  партии  и 

коалиции. Не е  постигнато съгласие по отношение на ръководството на 

ОИК – Брегово.

Разбрахме се, ще ви го изчета, но ще го махна.

За  длъжността  заместник-председател  са  постъпили  предложения 

от  Партия  ДПС  и  от  Коалиция  Реформаторски  блок.  Протоколът  е 

подписан с особено мнение от представителите на Движение за права и 

свободи и Коалиция Реформаторски блок.

Разбрахме се,  че това изречението,  което ви изчетох,  ще падне с 

изключение на протокола. Нали така?

За длъжността председател е предложено лице от ПП ГЕРБ, юрист 

по образование. За спорното място имаме, както ви казах, две предложения 

–  предложението  на  ДПС  за  господин  Тихомир  Найденов  Петров, 

завършил  „управление  на  обществения  ред“.  Това  е  в  Школата  в 

Симеоново, и за Лидия Паскова Маринова-Коева, от Реформаторски блок, 

агроном.
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За  секретар  е  предложен представител  на  Коалиция БСП – Лява 

България. Останалият състав е както следва: двама души от ГЕРБ, един от 

Коалиция БСП – Лява България, Патриотичен фронт, ББЦ, Атака, АБВ.

За  пълнота  –  не  съм го  описвала  –  ще  ви  запозная  с  особените 

мнения. Те са съвсем кратки. Особеното мнение от представителя на ДПС 

е заявка за заместник-председателското място и се основава на законовото 

изискване  представителството  да  съответства  на  представителството  в 

Народното  събрание  на  партиите.  Реформаторският  блок  е  с  по-малко 

представители от Движението за права и свободи.

Възражението  от  представителя  на  Реформаторския  блок  е 

следното:  „Относно  непостигнато  съгласие  за  заместник-председател  на 

ОИК – Брегово,  нашето предложение Лидия Паскова Маринова-Коева е 

човек,  роден  и  живущ на  територията  на  общината,  висшист,  участвал 

неведнъж  при  провеждане  на  избори.  Това  е  нашата  кандидатура,  тя  е 

подкрепена  от  представителите  на  Атака,  ГЕРБ,  АБВ,  Коалиция ББЦ и 

Патриотичен фронт.“

Така че, колеги лично аз бих предложила постоянно живущата на 

територията на общината госпожа Лидия Маринова-Колева. Но комисията 

ще реши. Казах ви образованието на двамата кандидати.

Но не образованието в случая е критерият. Критериите според мен 

са доста различни.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли въпроси, мнения?

Тъй като имаме доста  преписки,  нека в някакво темпо да  върви. 

Докладът беше подробен. Имате ли въпроси и мнения? Няма.

Моля, гласувайте така предложения проект за решение от колегата 

Иванка Грозева с подкрепа всъщност на госпожа Лидия Маринова-Коева 

за спорното място поради това, че е постоянно живуща в общината.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло 

Ивков,  Камелия  Нейкова, Мария  Бойкинова, Румяна  Сидерова и  Таня 
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Цанева);  против –   4 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Метин Сюлейман, 

Йорданка Ганчева).

Решението се приема.

Решението има № 1735-МИ/НР.

Заповядайте, колега Грозева, да продължите с докладите си.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е с № 1671. С вх. № МИ-

06-127 от27.08.2015 г. е пристигнала преписка от кмета на община Ново 

село, област Видин с предложение за състава на ОИК – Ново село.

Всички изискуеми документи са представени по чл. 75, ал. 6 във 

връзка  с  ал.  3,  4  и  5.  Присъствали  са  на  консултациите  всички 

парламентарно представени партии коалиции. Не е постигнато съгласие по 

отношение  –  ще  го  унифицирам  –  ръководството  на  Общинска 

избирателна комисия – Ново село. За мястото на заместник-председател са 

предложени кандидатурите на коалиция Реформаторски блок и на Партия 

Движение за права и свободи.

Протоколът  е  подписан  с  особено  мнение  от  представителя  на 

Партия Движение за права и свободи.

За  секретаря  има  едно  предложение  –  от  Коалиция  БСП-  Лява 

България. 

За председателя – едно предложение от ПП ГЕРБ.

Кандидатурата  на  Реформаторския  блок  е  за  Миглена 

Климентинова Атанасова,  завършила  право,  а  на ДПС е  Соня Василева 

Петрова, завършило „Стопанско управление“ в Свищовския университет.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли въпроси към колегата-

докладчик?

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Имам  същия  въпрос  за  госпожа  Атанасова 

къде е завършила право.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В университета „Паисий Хилендарски“.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  От  другите  участници  колко  са  подкрепили 

единия кандидат и колко другия, колега Грозева.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз не само при тази преписка, а и 

при други преписки няма да питам коя кандидатура от колко души е мила 

подкрепена поради липса на такава процедура. 

Иначе бихме оставили впечатление у зрителите и слушателите, че 

Централна избирателна комисия се съобразява с извършено гласуване по 

време на консултации или пък изразена подкрепа.

Моят  въпрос  към  докладчика  е  относно  представителството  на 

Реформаторския блок и ББЦ – на двете  коалиции – и на Патриотичния 

фронт,  които  са  участвали  в  консултациите.  Проверени  ли  са 

пълномощните?

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да,  проверени  са.  Ето  го  пълномощното, 

удостоверение на съставляващия тези партии, коалиционно споразумение. 

Патриотичният фронт се явява с пълномощно от Валери Симеонов. Тъй 

като  ние  кредитираме  пълномощни  и  от  Каракачанов,  надлежно  са 

упълномощени и уведомени.

Реформаторският  фронт  е  с  пълномощно  от  Николай  Ненчев, 

Миглена Кунева, Радан Кънев, Корман Исмаилов, Божидар Лукарски. Това 

е  пълномощното.  Ето,  това  са  лицата,  които  са  упълномощили, 

предизборното  коалиционно  споразумение  е  представено  и 

предложенията.

Предложението е  от  господин Генадий Петков Велков и Михаил 

Василев  Михайлов  –  от  двама  души  така,  както  е  изписано  в 

пълномощното.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Какво  е  Вашето  предложение, 

госпожо Грозева?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: За юриста.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  моля,  гласувайте  така 

предложения  проект  от  госпожа  Грозева,  със  заместник-председател 

Миглена Климентова Атанасова – юрист.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло 

Ивков,  Камелия  Нейкова, Мария  Бойкинова, Румяна  Сидерова и  Таня 

Цанева);   против  –   3  (Ерхан  Чаушев, Севинч  Солакова,  Метин 

Сюлейман).

Решението се приема.

Решението има № 1736-МИ/НР.

Заповядайте, госпожо Солакова, за отрицателен вот.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах против това решение, тъй 

като, първо, то не е мотивирано по отношение на избора. Второ, в рамките 

на пет минути два различни доклада с различни критерии, противоречиви 

по между си, са възприети от докладчика.

Моля,  докладчиците  да  се  придържат  поне  към  едни  и  същи 

критерии, които са възприели спрямо всички преписки.

В случая,  ако имаше лице,  което да  е  извън общината,  може би 

беше добре и това да е съобщено, тъй като в единия случай виждаме, че са 

обсъдени  едни  критерии,  по  друга  преписка  -  абсолютно  различни 

критерии. По предишна преписка юристът не беше предпочетен, защото 

бил извън общината, не знам по какви съображения.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Грозева, за 

следващия Ви доклад.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  проект  №  1785, 

който е качен във вътрешната мрежа в днешното заседание и е проект за 

решение за назначаване на Общинска избирателна комисия – Попово.
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С  вх.  №  МИ-06-83  от  25.08.2015  г.  е  пристигнала  преписка  с 

предложение  от  кмета  на  община  Попово  относно  състава  на  ОИК  – 

Попово.

Представени  са  всички  изискуеми  документи,  необходими  за 

провеждане  на  консултациите.  В  консултациите  са  участвали 

представители на парламентарно представените партии и коалиции. Не е 

постигнато  съгласие  по  отношение  на  ръководството  на  общинска 

избирателна  комисия  –  община  Попово.  За  длъжността  заместник-

председател  са  предложени  лице  от  ПП  ДПС  и  от  Коалиция 

Реформаторски блок.

Другата  особеност  на  тази  преписка  е,  че  на  консултациите  са 

присъствали  двама  представители  от  НФСБ  и  са  представили  две 

кандидатури  за  членове  на  ОИК.  Те  са  били  с  редовни  пълномощни, 

едното от името на Валери Симеонов, а другото – от името на Красимир 

Каракачанов.

Протоколът  е  подписан  без  особени  мнения  и  възражения.  На 

вашите екрани виждате членовете на ОИК. За председател е  предложен 

представител на ПП ГЕРБ,  за  секретар е предложено лице от Коалиция 

БСП  -  Лява  България  с  юридическо  образование.  За  заместник-

председателското  място  има  две  предложения:  Димитринка  Кънева 

Великова  от   Реформаторски  блок  със  образование  химия  и  Антония 

Георгиева Георгиева от ПП ДПС с образование право. Останалите са както 

следва: двама от ГЕРБ, един от БСП и по един от останалите: един от ББЦ, 

един  от  АТАКА  и  един  от  АБВ.  Двамата  представители  също  съм  се 

постарала да ви ги изпиша. Единият е завършил счетоводство и контрол. 

Това  е  кандидатът  с  пълномощното  от  Валери  Симеонов,  а  другият  е 

завършил икономика и е с пълномощно от Красимир Каракачанов.

Както  знаете,  аз  съм  последователна  в  предложенията  си  и  за 

заместник-председател ви предлагам лицето, завършило право, а именно 

представителя на ДПС.
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Що се касае до двамата, предложени от Патриотичен фронт, да ви 

кажа откровено, нямам критерий, нямам абсолютно …

Предлагам за заместник-председател да бъде назначена в комисията 

госпожа  Антония  Георгиева  Георгиева,  юрист  по  образование,  и 

представител  на  ПП ДПС и за  член  от  Патриотичен  фронт  да  изберем 

Дарина Цанкова Дочева.

Ако сте съгласни с така предложения състав и нямате възражения, 

да преминем към гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Грозева.

Колеги, има ли желаещи за изказвания?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли само накратко да кажете мотивите, с 

които са предложени двамата кандидати за спорното място. В смисъл, те, 

като ги предлагат,  казват: предлагам този, защото така и така, има опит 

или еди-какво си.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не знам при вас как са протоколите, колеги, 

но протоколите на Видински окръг са от два листа. Ето ги, ако искате да ги 

видите. Имам протокол, разбира се, но той е по-скоро в табличен вид и 

няма обосновка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  С  риск  да  стана  досаден,  аз  отново  искам 

информация за юридическата диплома.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: (отговаря извън микрофоните)

Ако  няма  други  въпроси  и  коментари,  мисля,  че  можем  да  го 

гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте така 

предложения проект на решение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева Мария  Бойкинова, Метин 
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Сюлейман,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева);   против  –  3  (Владимир 

Пенев, Мария Мусорлиева, Ивайло Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 1737-МИ/НР.

Заповядайте, колега Пенев, за обяснение на отрицателен вот.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като  не  ми 

стана ясен критерият, по който избрахме представителя на Патриотичния 

фронт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Пенев.

Заповядайте,  колега  Мусорлиева,  за  второ  обяснение  на 

отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За обяснение на втори отрицателен вот. 

По  принцип  представителите  на  тази  коалиция  считам,  че  създават 

изключителен  смут  в  цялата  страна  с  представянето  на  две  различни 

кандидатури и го считам за прецедент в приложението на изборното право 

на   Република България.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Колега Грозева, имате думата да продължите докладите си.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви проект № 1722 и това е 

проект за  решение за  назначаване  на Общинска избирателна комисия – 

Роман.

Колеги, в тази преписка, която е с вх. № МИ-06.317 от 30.08.2015 г. 

кметът на община Роман, област Враца, е изпратил предложение за състава 

на Общинска избирателна комисия – Роман. Консултациите са проведени 

на 27.08.2015 г. Спазени са всички изисквания и са събрани документи по 

чл.  75,  ал.  6.   В  консултациите  са  участвали  представители  на  всички 

парламентарно представените партии и коалиции. 
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Не  е  постигнато  съгласие  по  ръководството  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  община  Роман.  За  длъжността  председател  са 

постъпили предложения от ПП ГЕРБ и от Коалиция Реформаторски блок. 

За  длъжността  секретар  са  постъпили предложения от  Коалиция БСП - 

Лява България и от ПП ДПС. Естествено от Коалиция Патриотичен фронт 

са присъствали двама души и са представили две кандидатури за членове 

на ОИК. Те са били с редовни пълномощни от името на Валери Симеонов 

и на Красимир Каракачанов.

На  вашите  екрани  виждате,  изписала  съм  на  всяка  позиция 

политическата партия и съответно образованието.

За  заместник-председател  не  ви  докладвах,  че   е  постъпило 

предложение. Никой не го е искал. Имаме двама кандидати за председател, 

двама кандидати за секретар.

Докладвах  ви,  че  фактически  са  постъпили  две  кандидатури  от 

Патриотичния фронт. Едната кандидатура е представена с пълномощно от 

Валери  Симеонов,  лицето  е  завършило  публична  администрация  и  е 

досегашен член на ОИК. А другата кандидатура е от пълномощника на 

Красимир Каракачанов и е завършила икономика.  За първия съм писала 

„досегашен“,  защото  считам,  че  това  ще  бъде  от  полза  и  в  интерес  на 

комисията, ако изберем нея.

Аз не възразявам срещу предложението, което беше направено.

Доколкото  разбрах,  Вие  предложихте  представителя  на 

Реформаторски блок да  стане  председател,  а  представителят  на  ГЕРБ – 

заместник-председател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам да назначим представителя 

на   Реформаторски  блок  за  председател,  а  представителят  на  ГЕРБ  за 

заместник-председател.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  трябва  да  обсъдим  коя  от  двете 

кандидатури, които са предложени за секретар, да изберем. 
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Това,  което  пропуснах  да  ви  кажа,  е,  че  има  особени  мнения, 

подписани от представителя на ДПС, от Патриотичния фронт, от БСП - 

Лява България.  Някои са изразени с по едно изречение на самия протокол, 

други са депозирани отделно. 

Представителството  с  пълномощните  е  наред.  Няма 

неупълномощени  или  явили  се  без  пълномощни  лица.  Това  е  първото 

нещо, което съм проверявала, както и образованието, тоест, наличието на 

дипломи за завършено образование.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има два въпроса.

Първият  въпрос  е  от  колегата  Солакова.  Заповядайте,  колега 

Солакова, вторият въпрос – колегата Мусорлиева.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Има  ли  формално  искане  от 

Реформаторски блок за председателското място?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  От  протокола:  „От  направените  поименни 

предложения е  видно,  че  ПП ГЕРБ и Коалиция Реформаторски блок са 

направили предложения за длъжността председател на ОИК. Между тях не 

се постигна съгласие и предложението се обсъди от всички присъстващи. 

От другите предложения е видно, че има спор и за позицията секретар на 

ОИК.“ 

Вече ви казах кои са предложенията.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моят  въпрос,  независимо  от  всички 

особени  мнения,  те  не  ме  интересуват,  но  с  оглед  съкращаване  на 

процедурата  това,  което  ме  интересува,  е  какво  е  особеното  мнение на 

Патриотичния фронт.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Във  връзка  с  възражението  в  протокола  от 

представителя на ПП НФСБ Диляна Маркосян прилагам към протокола до 

ЦИК анкетна карта, попълнена от Бисерка Петрова Бочева за членство в 

ПП ВМРО-БНД. Същата е член на партията, а не на ПП ГЕРБ.“

Считам,  че  партийната  принадлежност  не  е  решаваща  за  ОИК. 

Бочева  като  член  на  сега  действащата  комисия  е  подготвена  за 

предстоящия вот и ще се справи със задължението си.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С оглед тежестта на изборите, съчетани с 

национален  референдум,  ви  предлагам  в  ръководството  да  останат  по-

опитните  хора.  Нашият  опит  е,  че  в  тези  общини  учителите  винаги 

участват в избирателните комисии. Затова ви предлагам в ръководството 

да останат: като председател – ПП ГЕРБ, заместник-председател – ДПС, 

секретар – БСП - Лява България или, както решим. Но така предлагам аз.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател,  да преминем към 

гласуване на предложенията, както му е редът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Аз  предлагам  за  секретар  –  БСП -  Лява 

България,  в  конфигурацията  председател  –  представителя  на  Коалиция 

Реформаторски блок. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, първото предложение, 

което  подлагам на  гласуване,  е  за  председател  –   Реформаторски  блок, 

заместник-председател – ГЕРБ, секретар – БСП - Лява България.

Колеги,  моля Централна избирателна  комисия за  помощ.  Сега  за 

първи  път  ще  гласуваме  такава  процедура  и  затова  бих  искала  да  ви 

попитам как гласуваме. Имаме вариант да гласуваме първо предложението 

на  колегата  Ганчева,  която  е  за  председател  и  заместник-председател. 

Второ,  предложението  на  колегата  Бойкинова,  което  е  за  председател, 

заместник-председател  и  секретар.  Третото  е  на  колегата  Сидерова  – 

отново по същия начин. Това е един вариант на процедура.

Вторият  вариант на  процедура е  да  гласуваме за  председател,  за 

заместник-председател, за секретар. 

Като нов председател на Централна избирателна комисия за първи 

път ми се налага такава процедура. Затова имам нужда от вашата помощ.

Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  аз,  доколкото 

разбрах,  колегата  Бойкинова  направи  предложение,  което  в  една  част 

включваше моето предложение със секретар – БСП.

Предложението на Ганчева е за председател –  Реформаторски блок, 

заместник-председател  –  ГЕРБ.  Предложението  на  колегата  Бойкинова, 

доколкото го разбрах, се обединява. Но нека да гласуваме поотделно така, 

както сме правили досега.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, значи ще гласуваме по 

предложения, а не по позиции. Благодаря.

Аз това попитах, колеги. Вие предлагате по предложения. Аз питам: 

по предложения за първо, втора позиция или отделно по позиции. Но, така, 

както сте го предложили, колеги, така ще го гласуваме.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението,  направено  от 

колегата  Ганчева,  на  позиция  председател  да  бъде  кандидатът  от 

Реформаторски  блок,  на  позиция  заместник-председател  да  бъде 

кандидатът от ПП ГЕРБ.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  6 (Владимир Пенев,  Емануил 

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

Бойкинова,);  против – 8 (Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин 

Сюлейман, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Румяна 

Сидерова  и Таня Цанева).

Предложението не се приема.

Колеги, искам да обясня отрицателния си вот.

Колеги,  гласувах  против,  защото  не  мога  да  гласувам  половин 

предложение за състав на комисия.

Заповядайте, колега Чаушев, също за обяснение на отрицателен вот.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, процедурите са ясни, но ако ние нямаме 

яснота  как ще процедираме занапред,  няма въобще да  е  добре.  Защото, 

тръгнем  ли  да  даваме  в  различни  варианти,  ако  се  дадат  две  –  три 

предложения как да се разпределят в три квадратчета едни неща, има и 
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още три – четири, които пак в същите тези три квадратчета може да се 

завъртят.  И  трябва  да  се  гласуват  или  трите  заедно,  или  поотделно  с 

обсъждане на всяко квадратче, а тук са три в крайна сметка.

Ако  този  въпрос  не  го  изчистим,  мисля,  че  излишно  създаваме 

напрежение по процедурни хватки и т.н., защото всеки може да тръгне по 

тази линия.

В този  вариант  е  добре  ясно  да  се  уточним по-напред  какво  ще 

става. Ето, вече натрупахме малък опит тук, видяхме що-годе как вървят 

нещата.  Добре е да си изчистваме предварително нещата,  да е ясно кой 

какво прави в крайна сметка.

В тази връзка, пак казвам, ние пак започнахме да попълваме едни 

редове и квадратчета и забравяме – казвам го само междувременно, само 

го споменавам – забравяме, че има един чл. 76, ал. 5 и там се казва, че 

трябва  да  има  и  разпределение  на  ръководните  места.  Както  и  да  го 

тълкуваме, както и да не го тълкуваме, текстът си е текст. И не можем да 

кажем ей така: нас този текст не ни интересува и ще го правим ей така – на 

парче.

Второ, отрицателният ми вот беше, за да е ясно горе-долу какво ще 

правим занапред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Чаушев.

Колеги,  второто  постъпило  предложение  е  за  председател  – 

Реформаторски  блок,  заместник-председател  –  ГЕРБ,  секретар  –  БСП  - 

Лява България.

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  9 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Таня Цанева,);  против –  6 

(Метин  Сюлейман,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Севинч  

Солакова, Ерхан Чаушев, Румяна Сидерова ).

Предложението не се приема.

Третото постъпило предложение беше за председател – ГЕРБ….
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам за председател ГЕРБ, заместник-

председател – БСП - Лява България, секретар – ДПС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е  третото 

предложение. 

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Сидерова и  Таня  Цанева,);   против  –   3  (Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Колеги,  постигнахме  съгласие  относно  ръководството  на 

Общинската  избирателна комисия.

А по отношение на състава, колега Грозева?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  По  отношение  на  състава  единственият 

проблем, който ви докладвах, това са двамата кандидати на Патриотичния 

фронт.  Предлагам  ви  за  член  да  назначим  Бисерка  Петрова  Бочева, 

завършила публична администрация, която е с опит в работата в общински 

избирателни комисии като досегашен член на ОИК. А другата да отпадне.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Грозева.

Колеги, коментари по този въпрос? Не виждам.

Колеги,  в  такъв  случай  подлагам  на  гласуване  целия  проект  на 

решение  ведно  с  промяната,  която  беше  направена  в  зала  и  ведно  с 

предложението относно членовете.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова  Метин Сюлейман, Румяна 

Сидерова и Таня Цанева,);   против  –   3  (Мария Мусорлиева,  Владимир 

Пенев, Ивайло Ивков).

Решението се приема.
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Решението има № 1738-МИ/НР.

Заповядайте, колега Мусорлиева, за обяснение на отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, от изразеното особено мнение от 

Коалиция Патриотичен фронт ми стана ясно, че не само, че няма единство 

между коалиционните партньори за предложенията за ОИК и за нормална 

работа  в  Общинската  избирателна  комисия,  а  нещо  повече  –  има 

партийност,  изразяване  на  партийност,  което ме навежда на  мисълта  за 

други  цели,  а  не  тези  да  работят  Общинските   избирателни  комисии 

нормално по места.  

Благодаря.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Само да  добавя,  че  колегата  Баханов  не  е 

участвал в това гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Грозева, продължете с 

докладите си.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия  с вх. № МИ-06-87 от 26.08.2015 г. от кмета на община Димово е 

пристигнало предложение за състава на Общинска избирателна комисия – 

Димово.

Представени  са  всички  изискуеми  документи  по  чл.  75,  ал.  6. 

Консултациите са проведени на 21.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 

76.  В  консултациите  са  участвали  представители  на  парламентарно 

представените партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение 

на ръководството на Общинска избирателна комисия – община Димово. За 

мястото  на  секретар  са  предложени  кандидатурите  на  Коалиция  БСП  - 

Лява България и Коалиция Реформаторски блок. 

Протоколът е  подписан с  особено  мнение от  представителите  на 

Коалиция БСП - Лява България  и Коалиция Реформаторски блок.

На  вашите  екрани  виждате  изписани  предложенията.  За 

председател има една кандидатура. Тя е на ПП ГЕРБ. Лицето е завършило 
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право. За заместник-председател има една кандидатура, тя е на ПП ДПС и 

лицето  също  е  юрист.  За  секретар  са  постъпили  две  кандидатури  –  от 

Коалиция БСП - Лява България – юрист по образование, и от Христинка 

Живкова  Христова  –   Реформаторски  блок,  завършила  „технология  на 

ВМС“.  Мога  да  погледна  дипломата,  ако  ви  интересува  точната 

специалност.

Тук има една подробност, която считам за нужно да ви я докладвам. 

Тя  е  относно  пълномощните.  Кметът  ни  е  изпратил  молба,  тъй  като 

представителят на ББЦ се е явил с ненадлежно пълномощно от петимата. В 

тази връзка с вх. № МИ-06-89 от 31.08.2015 г. е пристигнало пълномощно 

от лицето, което е подало молбата, от Валери Георгиев Велков, надлежно, 

в  оригинал.  Има  изявление  към  преписката  на  община  Димово  и 

пълномощните,  като  „потвърждавам  предложения  кандидат  Татяна 

Стефанова Тодорова за член на ОИК, както и резервния член“ 

Тоест, лицето, което е присъствало на консултациите, не е имало 

надлежно  пълномощно.  Впоследствие  господинът,  който  е  написал 

молбата и е уведомил кмета – тя е приложена тук – ни изпрати по ЕКОНТ 

пълномощно в оригинал и потвърждение на кандидатурата и на лицето, 

което е присъствало на консултациите.

Така че считам, че беше нужно това да ви го докладвам и то е откъм 

пълномощията.

Иначе моето предложение за състава на Общинската  избирателна 

комисия  –  Димово,  е  за  председател  –  представителят  на  ПП ГЕРБ,  за 

заместник-председател  –  представителят  на  ПП  ДПС,  и  за  секретар  – 

предлагам представителя на Коалиция БСП - Лява България, който е юрист 

по образование.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Солакова,  Александър Андреев, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан  
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Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова  Метин  Сюлейман, Румяна 

Сидерова и Таня Цанева,);  против –  1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Сега предлагам да гласуваме и цялото решение. 

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Солакова,  Александър Андреев, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова  Метин  Сюлейман, Румяна 

Сидерова и Таня Цанева,);  против –  1 (Ивайло Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 1739-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ганчева, да докладвате.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качен 

отново проектът на решение за назначаване на ОИК – Суворово. Но, както 

и на вчерашното заседание, трябва да решим проблема с уведомяването на 

ББЦ. Предложих на комисията да реши във връзка с писмото от кмета на 

община Суворово – Павлин Параскевов, което ви изчетох вчера, дали има 

надлежно уведомяване на ББЦ и дали ще им дадем срок за представяне на 

предложения  или  ще  гласуваме  проекта  такъв,  какъвто  е  предложен,  с 

разпределение – съгласили са се – другият член да е от ГЕРБ, който е на 

мястото на неявилата се ББЦ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте колегата Ганчева. 

Въпросът е дали да се приеме, че ББЦ е редовно уведомена.

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колега  Ганчева,  моля  Ви,  припомнете  ми 

вчерашния си доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  този  проект  на  решение  беше 

внесен  за  мен  за  първи  път  на  заседание  в  събота.  Беше  разискван  и 

дебатиран,  след  което  аз  като  докладчик  забелязах  и  проблем  в 

уведомяването на България без цензура, тъй като за всички парламентарно 
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представените партии и коалиции са налице разписки, попълнени, че са ги 

получили освен уведомяването по е-mail, а на ББЦ стоеше празно мястото 

за уведомление. 

След като поискахме от общината уточняване и доказателства  за 

уведомяване, се получи писмо, което вече е пристигнало първо по е-mail – 

докладвах ви го вчера – а вече и в оригинал, в което кметът на община 

Суворово пише, чета ви го:

„Във връзка с проведените консултации за състава на общинската 

избирателна комисия – Суворово, бе извършено писмено уведомяване на 

местните  ръководства  на  партиите  и  коалициите,  с  изключение  на 

Коалиция „България без цензура“. Коалиция „България без цензура“ няма 

местни организации в община Суворово или поне на нас не ни е известна 

такава.  Опитахме  се  да  се  свържем  с  областното  ръководство  на 

коалицията  в  гр.  Варна,  за  да  получим  информация  за  местното 

ръководство  на  коалицията  в  община  Суворово,  но  телефонът  и 

електронната поща, посочени в сайта на ББЦ, не са актуални. Поканата 

изпратихме  на  електронна  поща  на  централното  ръководство  на 

коалицията,  като  за  целта  ползвахме  актуалните  адреси  (тези,  които  са 

обявени на интернет-страницата на Централна избирателна комисия).

На  интернет-страницата  на  общината  в  предвидените  от  закона 

срокове бе публикувана поканата за датата, часа и мястото на провеждане 

на консултациите за състава на ОИК – Суворово, област Варна.

Поради неявяването на представител на Коалиция ББЦ в деня на 

консултациите  приложихме  т.  13.4  от  Решение  №  1524-МИ/НР  от 

18.08.2015 г.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, има ли коментари?

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  не  съм  ви  докладвала,  но  по 

моята преписка за Полски Тръмбеш също не са уведомени надлежно, но 

днешния ден ми представиха предложения, без да ги каним. Според мен те 
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знаят,  че  консултациите  са  свършили  и  могат  да  си  направят 

предложенията. Няма нужда от изрична покана. Покана беше необходима, 

ако текат консултациите и да имат възможност да се включат. Но, като са 

приключили консултациите, това е известен факт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  колегата  Ганчева, 

постави  въпрос.  Никой  не  пожела  да  вземе  отношение  по  този  въпрос 

освен колегата Бойкинова.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател,  ако ми позволите 

като докладчик, аз считам, че тази преписка лично много се забави и ще 

игнорирам собственото си мнение като докладчик – дали са надлежно или 

не са надлежно уведомени – и Ви моля да подложите проекта на гласуване 

така, както съм го представила още на предходното заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, има ли други желаещи за изказвания?

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  лично  не  приемам,  че  има 

постигнато  съгласие  при  положение,  че  не  е  спазено  решението  на 

Централна  избирателна  комисия  в  случаите  на  незаети  места,  ако 

преценим, че надлежно са уведомени за консултациите или се приема, че 

след приключване на консултациите не дава допълнителен срок, незаетото 

място следва да се предостави на съответната партия или коалиция с най-

голям неоползотворен остатък, каквото е решението на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Постъпи едно предложение по 

този проект за решение. 

Колеги, има ли други мнения, коментари?

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз като докладчик държа на изразеното от 

мен многократно по тази преписка становище, като то е подкрепено и с 

практиката  на  Централна  избирателна  комисия.  Считам,  че  това  е  от 

правна гледна точка абсолютно съгласие.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания? 

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Не  считам,  че  има  съгласие.  Ако  използваме 

погрешен път, както знаем, стигаме на погрешно място.  По тази методика 

не знам как са изчислявали, но във всеки случай тя не води до резултат 

това място да се заеме от представител на ГЕРБ.

Поради  това  не  считам,  че  е  налице  съгласие.  Заблудата  или 

погрешните  представи  на  някого  си  не  могат  да  се  приемат  за  ясна 

информирана воля при взимане на решения и подписване на протокол.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  имам  процедурно  предложение. 

Тъй  като  тези  разисквания  ги  водихме  на  вчерашното  заседание,  да 

прекратим дискусията и да гласуваме проекта за решение на докладчика.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

Колеги,  моля,  гласувайте  предложението  да  прекратим 

разискванията.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, Владимир  Пенев,  

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

Мария  Бойкинова,  Румяна  Сидерова);  против  –   3  (Севинч  Солакова, 

Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман).

Предложението се приема.

Колеги, доколкото разбрах първото предложение, то е в мотивната 

част да бъде посочено, че не е постигнато съгласие и четвъртият член на 

ГЕРБ да бъде заменен с второ предложение от ПП ДПС.

Правилно ли съм разбрала? Благодаря.

Колега Солакова, бихте ли конкретизирали предложението си?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, ще се гласува моето предложение, за да 

знаете как да гласувате.
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Колеги, предлагам в случая да се приеме, че се прилага методът на 

най-големия неоползотворен  остатък,  при което партията  с  най-големия 

неоползотворен остатък да получи незаетото място.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте така направеното 

предложение.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  14 членове на  ЦИК:  за  –  3 (Севинч Солакова,  Ерхан 

Чаушев, Метин  Сюлейман);  против  –   11  (Ивилина  Алексиева,  Мария 

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, Владимир  Пенев,  

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

Мария Бойкинова, Румяна Сидерова).

Колеги, предложението не се приема.

Заповядайте, колега Баханов, за обяснение на отрицателен вот.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй като 

считам, че е налице абсолютно съгласие, след като приемаме, че редовно е 

уведомена Коалиция България без цензура и не може с решение на ЦИК да 

се  дерогира  постигнато  съгласие,  което  е  предложено  от  кмета  на 

съответната община.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов.

Колега Ивков, заповядайте за обяснение на отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гласувах против, защото също считам, 

че има съгласие, което суспендира фактически прилагането на метода за 

неоползотворения остатък според мен.

Освен  това  в  Изборния  член,  вече  забравих  кой  член  точно,  но 

мисля, че в ал. 6 казва: съгласие между участващите. Ние имаме съгласие 

между  участващите.  Спорният  въпрос  беше  само  дали  редовно  са 

уведомени  едните,  които  не  са  се  явили.  А  между  другите  участници 

всички имат пълно съгласие, доколкото разбрах.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, второто предложение, 

което постъпи, е не по отношение на състава, а по отношение на мотивната 

част, че в случая не е налице съгласие.
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Така  че,  колеги,  моля,  гласувайте  предложението  да  се  промени 

мотивната част.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  4 (Севинч Солакова,  Метин 

Сюлейман, Александър Андреев, Ивилина Алексиева,);  против  -  9 (Мария 

Мусорлиева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,   Мария  Бойкинова,  Румяна 

Сидерова).

Предложението не се приема.

Колеги, моля, гласувайте така предложения ни проект на решение.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,  Мария 

Мусорлиева,  Александър  Андреев, Камелия  Нейкова, Владимир  Пенев,  

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

Мария Бойкинова, Румяна Сидерова). против - 3 (Севинч Солакова, Ерхан 

Чаушев, Метин Сюлейман). 

Решението се приема.

Решението има № 1740-МИ/НР.

Заповядайте за отрицателен вот. Първи беше колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Волеизявленията  все  пак  имат  някаква 

йерархия.  Нормативните  волеизявления  стоят  най-отгоре  и  в  случая 

волеизявленията на участници в консултации не могат да променят правни 

текстове.  Това е  във връзка  с  това,  че  съгласието  отменяло,  видите ли, 

изрични разпоредби в закон.

В случая става въпрос за чл. 76, ал. 5, където е ясно, че трябва да се 

спази  съотношението  между  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции. Методиката, която е въвела в заблуждение участниците в тази 

консултация,  е  погрешна  и  тя  е  довела  именно  погрешна  методика, 

представена незнайно как, не личи точно от протокола. Тази методика е 

мотивирала участниците да приемат едно погрешно решение.
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Поради това в случая незаконосъобразно е разпределен съставът на 

тази  общинска  избирателна  комисия.  Мястото,  което  съгласно  закона  и 

съгласно чл. 76, ал. 5, трябва да бъде за представител на ПП ДПС. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Чаушев.

За  обяснение  на  втори  отрицателен  вот  има  думата  колегата 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  не  само  становища,  изразени  от 

участници  в  консултациите,  не  само  становища,  изразени  от  отделни 

членове на Централната избирателна комисия,  дори и цялата Централна 

избирателна комисия с практиката си, на която имаше позоваване в едно от 

изказванията,  не  може  да  отмени  законови  текстове.  Законът  изисква 

незаетото  място  да  бъде  предоставено  на  партия  с  най-големия 

неоползотворен  остатък.  Това  е  партия  ДПС  и  на  ДПС  се  полага  това 

място.

На следващо място искам да кажа, че при това решение и при този 

състав, първо, не се доказа по съответния ред, че надлежно са уведомени 

от Коалиция ББЦ за провеждането на консултациите. 

На второ място, решението, вече изтъкнах, противоречи на закона, 

защото  не  е  спазено  съотношението  съгласно  чл.  76,  включително  и 

съгласно решението на Централна избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.

Колега Ганчева, моля, продължете с докладите си.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа се намира 

проектът на решение за назначаване на Общинска избирателна комисия – 

Ветрино. Проектът на решение е № 1588.

Това отново е проект, който отложихме. Само че този път и аз като 

докладчик  лично не  можах да  разбера,  защото  по преписката  има ясни 

доказателства,  че  всички  партии  и  коалиции,  които  са  парламентарно 

представени, са надлежно уведомени. 
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Тук  също  има  неявила  се  коалиция.  Това  е  Коалиция 

Реформаторски блок.  Мястото е преразпределено на ПП ДПС, като има 

съгласие.  Докладвах  ви  на  вчерашното  заседание,  мисля,  жалбата  на 

Реформаторски блок. Поради закъсняване с технически проблем не са се 

явили и не са дали предложение. В протокола от консултациите никъде не 

е отразено, че те не са се явили по някакъв начин.

Също така има изписани, както и вчера ви докладвах, че преди да 

започнат консултациите, в самото начало са се обадили на  Реформаторски 

блок да поискат предложение, но те са отказали да го предоставят.

В  случая  аз  считам,  тъй  като  преписката  съдържа  достатъчно 

доказателства, че са надлежно уведомени, че има надлежно уведомяване и 

ви предлагам да гласуваме така, както е предложен проектът. Естествено, 

ще се съобразя и с мнението на комисията, ако има някакви дебати.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  От   Реформаторския  блок  по-късно, 

евентуално след консултациите, представили ли са предложение?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

Колеги, има ли въпроси, коментари?

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  те  закъсняват,  явяват  се,  искат  да 

направят  предложение,  не  има  дават  възможност.  Така  се  твърди  в 

жалбата. За да се докладва пак, трябваше нещо да се промени, тоест, да 

изследваме  дали  е  вярно  това,  което  казват  в  жалбата  си  от 

Реформаторския  блок.  Ако  е  вярно,  трябваше  своевременно  да  дадат 

предложение. Ако пък не е вярно, да гласуваме проекта на решение.

Това трябваше да се провери във времето между първия доклад и 

сега.  Да изследваме дали обстоятелствата,  изтъкнати в жалбата,  с  която 

сме сезирани, отговаря на обективната действителност или не, което щеше 

да ни мотивира какво решение да вземем. Не виждам да е изследвано това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Заповядайте, колега Ганчева.



96

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега  Ивков,  на  вчерашното  заседание 

този проект беше отложен. Комисията не ми е възлагала, нито е ставало 

предмет на някаква дискусия да изследвам, а и аз лично като докладчик 

считам,  че  не  следва  да  изследвам  защо  представителите  на  Коалиция 

Реформаторски блок са имали технически проблем с автомобила, след като 

има писмени доказателства, че са надлежно уведомени.

Аз  затова  поставих  въпроса  вчера  на  дискусия,  но  оттеглихме 

проекта, както казах при първоначалното си изказване, и аз не знам защо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Ивков има думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Дали са имали проблем с автомобила или не, аз 

пак казвам. Сезирани сме с жалба. Твърди се, че са закъснели, че са имали 

предложение и че не им е дадена възможност да го направят. Ние трябва да 

знаем това така ли е или не е така. Защото, ако е така, трябваше да им 

дадем възможност съгласно нашата практика да направят предложението 

си. Извинявайте, но ние каним сили, които изобщо не са се явили, които 

никакви срокове не спазват и им се обаждаме да ги питаме, изведнъж тук 

сме сезирани с жалба, никой не си прави труда да провери верни ли са или 

не обстоятелствата в жалбата и го докладваме пак. Ами аз не знам какво 

решение да подкрепя по случая, а не, че никой не е длъжен да изследва 

дали им се е развалил автомобила.

Трябва да изследваме факта явили ли са се и вярно ли е, че не им е 

дадена възможност да направят предложението си. Ако това е така и ние 

гласуваме без представител на  Реформаторския блок, то ние, първо, ще 

обърнем практиката си досега и, второ, аз ще го имам предвид за всички 

преписки занапред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Понеже колегата Ганчева иска 

думата за лично обяснение, давам й думата за лично обяснение. След това 

има трима записали се вече за изказване.

Заповядайте, колега Ганчева, за лично обяснение.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Ивков, възприемам това от Вашето 

изказване,  че  говорите  нещо  като  упрек  към  докладчика.  Многократно 
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обяснявах, че на вчерашното заседание аз бях коректна като докладчик и 

достатъчно  добре  обясних  какви  са  фактите  и  обстоятелствата  по 

преписката  и  това  е  видно  от  стенографския  протокол.  Сега  отново, 

докладвайки, казах за коректност на доклада си, че не знам поради какви 

причини  отложихме  доклада.  Не  съм  изразила  нито  становища  кой 

автомобил е развален, кой не е развален и какво трябва да изследваме.

Ако  има  предложение  в  Централна  избирателна  комисия  да  се 

изследва  нещо  по  тази  жалба,  ние  до  момента  по  нея  нищо  не  сме 

направили  освен  това,  че  аз  съм  я  докладвала.  Ако  имате  такова 

предложение, естествено, когато ЦИК гласува, ще се съобразя и аз с нея 

като докладчик.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  доколкото си спомням,  имаме 

протоколно решение за уведомяване на Коалиция Реформаторски блок да 

ни предостави по аналогия със случая АБВ и ББЦ, ако не ме лъже паметта, 

но  с  АБВ  със  сигурност,  да  ни  представят  в  Централна  избирателна 

комисия потвърждение на всички пълномощни и направени предложения 

за  страната.  Първо  това  да  проверим  и  да  се  приложи  и  качи  във 

вътрешната  мрежа.  Защото  този  въпрос  стои  по  отношение  на 

упълномощаванията на  Реформаторския блок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  абстрахирайки  се  от 

конкретния  казус,  считам,  че  в  тежест  на  жалбоподателя  е  да  докаже 

фактите и доказателствата, от които да се ползва. Евентуално, ако е имало 

технически проблем с автомобила, би могло да ангажира доказателства в 

тази насока – примерно, че е бил на сервиз, от колко до колко, каква е била 

повредата на автомобила и т.н. 

Считам,  че  не е  във възможностите,  а и не знам по какъв начин 

докладчикът  или  който  и  да  е  член  на  ЦИК  може  да  изследва  това 

обстоятелство,  което  се  навежда  като  довод  от  жалбоподателя. 
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Изключително в негова тежест е да докаже фактите, от които иска да се 

ползва. Това е моето мнение и то е принципно, не говоря за конкретния 

казус.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Баханов.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  въпросът  е  според  мен  твърде 

елементарен в случая.  Какво означава,  че не го допускат да си направи 

предложението?  Това  не  е  ли  общината,  където  отива  той?  Значи  има 

канцелария, има начин да внесе предложението с входящ номер, като не го 

пускат. Ако не го допускат да влезе в залата, е един въпрос. Закъснял си, 

ще  стоиш  отвън.  Това  си  е  нормално.  Но  предложението  може  да  се 

подаде.  И  аз  имам  доста  такива  случаи.  Дори  има  случаи,  когато  са 

изпратили по ЕКОНТ пощата – аз ви докладвах преди малко – аз им казах: 

пратете директно до ЦИК. Има ли направено предложение в ЦИК? Има 

жалба, пък няма предложение.

За  мен  това  не  е  причина  –  че  не  го  допуснали  да  си  направи 

предложението, освен, ако иска устно да го направи. Но, ако той е имал 

пълномощни и т.н., просто завежда предложението под съответния номер 

и тогава може да се оплаква, да се жалба и тогава много сериозни ще бъдат 

неговите думи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.

Сега има думата колегата Румяна Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моите  въпроси  ги  изчерпа  колегата 

Христов. Има ли изпратено писмо с входящ номер в общината, както и има 

ли към жалбата предложение? Защото считам, че този срок, още повече, 

когато  се  пуска  и  жалба,  е  прекалено  достатъчен,  за  да  се  пусне  и 

предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само да припомня. Вчера, като ви 

докладвах жалбата, докладвах, че и от кмета на община Ветрино, който ни 
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е  препратил  всъщност  жалбата,  има  становище  по  жалбата.  Счита 

подадената жалба от госпожа Димитрова и господин Георгиев в качеството 

им на упълномощени представители на Коалиция Реформаторски блок за 

необоснована. „Поканата за датата и часа на провеждане на консултациите 

за състава на ОИК на територията на община  Ветрино бе публикувана 

своевременно  на  официалната  страница  на  сайта  на  община  Ветрино. 

Коалиция Реформаторски блок бяха известени на посочения от тях адрес, а 

именно гр. Варна, ул. „Одесос“ …..“ да не ви изчитам отново становището. 

„Към момента на приключване на протокола пристигна господин Милен 

Георгиев,  който  заяви,  че  е  представител  на  Коалиция  Реформаторски 

блок.  Същият  не разполагаше с пълномощно,  както и с  изискуемите за 

целта документи. Предвид липсата на активна легитимация за участие в 

консултациите  протоколът  бе  окончателно  съставен  и  подписан 

единодушно от всички присъствали партии и коалиции.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ганчева.

Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева, Севинч 

Солакова,  Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,   Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против -  

2 (Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 1741-МИ/НР.

Колеги, 15 минути почивка.

(след почивката)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 членове 

на  Централна  избирателна  комисия.  Имаме  необходимия  кворум. 

Продължаваме днешното заседание.

По една друга точка имате думата, колега Сидерова, и след това се 

връщаме на точката за назначаване на ОИК.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, върнала се е проверката 

на ГД "ГРАО". Протоколът е приет с вх. № МИ-04-03-59 от 02.09.2015 г. 

Извършена  е  проверка  на  подписката  на  ПП  Политическо  движение 

„Евророма“. От предадените за проверка 4 512 записа са проверени 3500. 

Коректни са  2 722 подписа.  Тоест,  налице са необходимите поне 2 500 

подписа в подкрепа на регистрацията на партията.

Затова ви предлагам проект на решение № 1826, идентичен като 

структура с вече приетите от нас решения.

Описала  съм  заявлението  и  приложените  към  него  документи, 

описа е и протоколът. Само че аз считам, че трябва да го опише с изх. №, а  

не с нашия входящ номер, защото това е документът – с изходящия номер 

на МРРБ. Няма грешка и така, както други колеги да описват – с нашия 

входящ номер. Това е моето мнение.

Налице  са  изискванията  по  чл.  133.  Вие  сте  утвърдили  в  други 

преписки  вече  всички  тези  правни  основания,  които  са  описани  в 

преписката – чл. 133, 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 и, както, разбира се, е 

основанието за нашите действия – чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, поради 

което ЦИК регистрира Партия Политическо движение „Евророма“. Това е 

пълното  наименование  на  партията  според  съдебната  регистрация  и 

написана в заявлението за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е „ПП 

Политическо  движение  „Евророма“.  Само  съм  премахнала  кавичките, 

както сме се разбрали, че в бюлетината няма да вписваме кавички, тъй като 
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не е  някакво наименование,  което да носи името на някое лице или на 

някакво географско място.

Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

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

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

Решението се приема.

Решението има № 1742-МИ.

Следващият  докладчик  е  колегата  Андреев.  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  в папка от днешно 

заседание с моите инициали са качени проекти на решения по отношение 

на  назначаване  на  общински   избирателни  комисии,  при  които  не  е 

постигнато съгласие.

Докладвам ви проект № 1821 за община Харманли, област Хасково.

Постъпили  са  с  вх.  №  МИ-06-192  от  28.08.2015  г.  от  община 

Харманли документите от проведените консултации за състава на ОИК в 

община Харманли.

Представени  са  съответните  изискуеми  документи.  В 

консултациите, които са проведени на 25.08.2015 г. са присъствали всички 

парламентарно  представени  партии  и  коалиции,  като  не  е  постигнато 

съгласие за заместник-председателското място и за секретарското място.

Въз основа на това са изпратени съответно документите до нас с 

оглед назначаването на Общинска избирателна комисия. 

По отношение на заместник-председателското място предложения 

са направени от Коалиция БСП - Лява България и от Коалиция АБВ, като в 
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случая по отношение на двамата кандидати, както от Коалиция БСП - Лява 

България,  така  и  от  Коалиция  АБВ,  и  двамата  са  юристи,  и  двамата, 

доколкото  представителите  на  двете  политически  сили  твърдят,  че  са 

имали  опит  в  провеждането  на  избори  и  участието  в  други  общински 

избирателни комисии.

В тази връзка моето предложение с оглед на стажа, който имат като 

юристи,  и годините на членовете предлагам за заместник-председател да 

бъде  предложението,  което  е  от  Коалиция  БСП  -  Лява  България,  като 

представител на АБВ бъде член в комисията.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Можете  ли  да  кажете  къде  са  завършили 

право двамата кандидати?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Представителят  на  БСП  -  Лява 

България е завършил Софийския университет, а представителят на АБВ – 

Югозападния университет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тази информация беше 

само за сведение на колегата  Томов, който е социолог и си прави свои 

социологически изследвания.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

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

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

Решението се приема.

Решението има № 1743-МИ/НР.

Заповядайте, колега Андреев, да продължите доклада си.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, следващата преписка 

е  проект  за  решение  №  1828  и  е  за  назначаване  на  ОИК  –  община 

Минерални бани, област Хасково.
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И тук са взели участие всички парламентарно представени партии и 

коалиции.  Не е  постигнато  съгласие  по отношение на  председателското 

място. Отделно от това съм си отбелязал – това е просто за сведение на 

колегите  и  за  пълнота  на  преписката  -  че  в  преговорите  е  участвал 

Коджаниколов, докато предложението е дадено от областния координатор 

на  АБВ.  Но  аз  считам,  че  с  оглед  факта,  че  е  участвал  упълномощен 

представители  и  предложението  е  било направено  в  рамките  на  самите 

консултации,  няма  основание,  ако  не,  той  би  възразил  срещу  това 

предложение и би направил друго предложение.

По отношение на председателското  място имаме предложение от 

страна на ПП Движение за права и свободи, като съответно кандидатът е с 

висше  образование  археология  и  право.  А  във  втория  случай 

предложението  е  от  Коалиция  Патриотичен  фронт.  Съответно  техният 

предложен кандидат е с инженерно образование.

По отношение на останалите позиции в Общинската  избирателна 

комисия няма спор.

Моето  предложение  е,  разбира  се,  с  оглед  юридическото 

образование на кандидата, е да бъде от Движението за права и свободи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  въпроси?  Не 

виждам.

Моля, колеги, когато водите разговор по между си, да изключвате 

микрофона. Благодаря.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: При оставащите 120 преписки мисля, че 

може малко по-друг да е форматът на тази проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Колеги, моля, гласувайте така предложеното решение.

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

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло 
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Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,   Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Решението се приема.

Решението има № 1744-МИ/НР.

Заповядайте, колега Андреев, със следващия доклад.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

получена преписка с вх. № МИ-06-262 от 26.08.2015 г. за назначаване на 

ОИК – Симеоновград, област Хасково.

И  тук  са  проведени  консултации,  присъствали  са  всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие 

по отношение на заместник-председател и на секретар.

По  отношение  на  заместник-председателя  има  две  кандидатури. 

Едната  е  от  Коалиция  БСП  -  Лява  България,  а  другата  е  от  Коалиция 

Реформаторски  блок.  По  отношение  на  секретарското  място  има 

предложение от две политически сили, а именно от ПП Движение за права 

и свободи, както и от ПП АТАКА.

В тази връзка моето предложение като докладчик е по отношение 

на секретаря,  тъй като той е със завършено юридическо образование за 

разлика от кандидата на ПП АТАКА, който е с образование в областта на 

ж.п. транспорта, да бъде назначен като секретар кандидатът, предложено 

от ПП Движение за права и свободи.

По  отношение  на  двете  предложения  за  заместник-председател, 

предлагам да бъде назначен кандидатът,  предложен от Коалиция БСП - 

Лява България, тъй като той е с икономическо образование. Кандидатът на 

Коалиция  Реформаторски  блок  е  със  специалност  „управление  на 

образованието“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Андреев.

Първа  поиска думата  колегата  Мусорлиева,  след  това  –  колегата 

Ивков.

Заповядайте, колега Мусорлиева.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  искам  да  попитам  дали 

представителите,  които  са  дали  предложения  за  секретар,  не  са 

алтернативно заявили желание и за заместник-председател.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, просто е заявил желанието си, пред 

мен е предложението: „Не променям предложението си, не е редно мястото 

за секретар да бъде на ДПС.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Андреев.

Има думата колегата Ивков. Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение за заместник-председател 

да не бъде Теменуга Гичева Генева от БСП с аграрна икономика, а да бъде 

представителят  Хаджиколев  на  Коалиция  Реформаторски  блок  с 

„управление на образованието“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Заповядайте, колега Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Да,  правя  предложение  Иван  Величков 

Бинев за заместник-председателското място.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Колеги,  други  предложения?  Не  виждам.  Други  дискусии,  други 

коментари? Не виждам.

Първо гласуваме постъпилите в залата предложения.

Моля,  гласувайте  предложението  на  колегата  Ивков  заместник-

председателят да бъде определен от Коалиция Реформаторски блок.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  6 (Цветозар Томов,   Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,   Мария 

Бойкинова,); против – 11 (Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч 

Солакова,  Александър Андреев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия 

Нейкова, Владимир Пенев, Метин Сюлейман,  Румяна  Сидерова и  Таня  

Цанева).

Предложението не се приема.
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Колеги, отново искам да обясня своя отрицателен вот. Аз не мога 

все още да гласувам на парче. Бих искала да гласувам цяло ръководство.

Колеги,  второто  предложение,  което  постъпи  в  залата,  е  за 

заместник-председател да бъде избран представителят на ПП АТАКА.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  4 (Цветозар Томов,   Мария 

Мусорлиева,  Владимир  Пенев, Георги  Баханов)  против  –  13  (Ивилина 

Алексиева, Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Емануил  Христов,  

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

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румяна Сидерова 

и Таня Цанева).

Предложението не се приема.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  направеното  предложение  от 

колегата Андреев.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова,  Александър Андреев Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,   Камелия  Нейкова, Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 

4 (Цветозар Томов,  Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 1745-МИ/НР.

Заповядайте, колега Андреев, със следващия Ви доклад.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка  с  вх.  № МИ-06-94  от  26.08.2015  г.  за  назначаване  на  ОИК – 

Дряново, област Габрово.

Проведени са консултации на 24.08.2015 г.  при кмета на общината, 

на  които  са  присъствали  представители  на  всички  парламентарно 

представени  политически  сили.  В  рамките  на  преговорите,  които  са 

водени,  не  е  постигнато  съгласие  по  отношение  на  заместник-

председателското място, където имаме предложение от ПП Движение за 



107

права и свободи, от Коалиция Реформаторски блок, от ПП АТАКА и от 

Коалиция  АБВ,  както  и  по  отношение  на  секретарското  място,  където 

имаме  предложения  от  Коалиция  БСП  -  Лява  България  и  от  Коалиция 

Патриотичен фронт. 

От  протокола,  който  е  съставен  във  връзка  с  проведените 

консултации, е подписан от ПП АТАКА с особено мнение, което ще го 

прочета,  тъй  като  е  съвсем  кратко  и  не  е  приложено  допълнително,  а 

именно:

„Непълна  стенограма  и  тенденциозно  отразени  констатациите  в 

самия протокол“.

В протокола е посочено по отношение на документите на Коалиция 

България без цензура към момента на участието са били в копие. В тази 

връзка  представителят  на  ПП  АТАКА  е  пожелал  да  бъдат  прекратени 

консултациите   и  да  бъде  насрочена  нова  среща,  на  която  да  бъдат 

представени  оригиналните  документи.  В  преписката  по  отношение  на 

предложението  на  Коалиция  България  без  цензура,  декларациите  са 

представени в оригинал, дипломите са копирани, разбира се, те не могат да 

бъдат в друг вид.

В  тази  връзка,  независимо  от  горното,  така  или  иначе,  при 

непостигнато съгласие следва да определим състава на ОИК.

В тази връзка по отношение на секретарското място предложението 

на Коалиция Патриотичен фронт е за член, а не е за секретар. Тоест, така, 

както е направено, „да бъде назначен за член на Общинската  избирателна 

комисия“  и  съответно  кандидатурата.  Тоест,  секретарското  място  е 

поискано допълнително в рамките на преговорите.

В  тази  връзка  с  оглед  факта,  че  не  е  направено  такова  писмено 

предложение,  аз  предлагам  това  да  си  бъде  на  Коалиция  БСП  -  Лява 

България, тъй като образованието и на двете кандидатури е едно и също – 

икономика.
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По  отношение  на  заместник-председателското  място 

предложението  на  ПП Движение  за  права  и  свободи  е  за  кандидат  със 

специалност „маркетинг“, тоест, икономическо образование.

По отношение  на  Коалиция  Реформаторски  блок  кандидатът  е  с 

образование „математика“.

По  отношение  на  ПП  АТАКА  кандидатът  е  със  специалност 

„стопанско управление“.

По отношение на кандидатурата на Коалиция АБВ – образованието 

е „стопанско управление“ и право.

Има пълномощно както от Валери Симеонов, така и от Красимир 

Каракачанов.

Моето предложение по отношение на заместник-председателското 

място е за кандидата на ПП Движение за права и свободи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колега Андреев, искам само да Ви попитам, 

тъй  като  на  повечето  кандидати  сте  изброили  с  оглед  на  обективното 

отразяване  на  получилата  се  обстановка  завършеното  образование. 

Председателят,  който  е  безспорен,  с  какво  образование  е,  както  и  за 

останалите четири члена, ако можете да ми кажете.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Председателят е с френска филология. 

Секретарят е с икономика.

Уточнявам: само за последните двама членове: Недка Витанова и 

Нели Иванова.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Недка  Витанова  е  с  педагогика,  а 

кандидатът на ББЦ е със „социални дейности“. Вторият – Николинка – е 

със специалност „история“, а Костадин с право.

Това  е  моето  предложение.  Ако  има  друго  предложение,  да  го 

гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  предлагам  за  заместник-председател 

Михаил Николаев Колев от ПП АТАКА.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Предлагам  за  заместник-председател 

Десислава Любенова Заевска-Георгиева от АБВ. Съображението ми е, че 

колкото и да е наистина повърхностен – съгласен съм господин Ивков – 

този критерии, тя все пак е завършила „стопанско управление“ и право.

По подобни съображение ние вече взехме едно решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Томов.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам Вяра Ненова Стоянова от Коалиция 

Реформаторски  блок,  защото  знаем  тук  колко  е  важно  да  има  един 

математик в комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения? Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване.

Направено беше предложение от докладчика. В зала постъпиха три 

предложения за заместник-председател.  Първото беше за представителят 

на  ПП  АТАКА,  второто  за  представителят  на  АБВ  и  третото  за 

представителя на Коалиция Реформаторски блок.

Моля,  гласувайте предложението заместник-представител да бъде 

представителят на ПП АТАКА.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6 (Мария Мусорлиева, Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,   Иванка  Грозева,  Румяна 

Сидерова);  против  –   11  (Ивилина  Алексиева, Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,   Цветозар Томов,   Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и 

Таня Цанева).

Предложението не се приема.

Колеги,  за  последен път обяснявам отрицателния  си вот  и  оттук 

насетне да знаете, че е такъв. Не мога да гласувам член по член, без да си 

представя целия състав на ръководството.

Колеги,  моля,  гласувайте  предложение  заместник-председател  да 

бъде назначен представителят от АБВ.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3 (Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,   Емануил  Христов); против  –   14  (Ивилина  Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна  Сидерова и  Таня  

Цанева).

Предложението не се приема.

Колеги, моля, гласувайте предложението заместник-председател да 

бъде представителят на Коалиция Реформаторски блок.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  7 (Иванка Грозева, Цветозар 

Томов,   Емануил  Христов,  Владимир  Пенев, Йорданка  Ганчева, Георги 

Баханов, Ивайло  Ивков); против  –   10  (Ивилина  Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Ерхан  Чаушев,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова 

и Таня Цанева).

Колеги, и това предложение не се приема.

Колеги,  в  такъв  случай  подлагам  на  гласуване  предложението, 

направено от докладчика. Припомням. Безспорен е председателят от ГЕРБ, 

заместник-председател  от  ДПС  и  секретар  от  БСП  -  Лява  България  и 

останалите членове.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев,   Камелия  Нейкова, Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова, 

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –  5 (Мария 

Мусорлиева,  Цветозар Томов, Владимир Пенев,  Георги Баханов, Ивайло 

Ивков,).  

Решението се приема.

Решението има № 1746-МИ/НР.

Заповядайте, колега Андреев, за следващия си доклад.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги,  докладвам ви  преписка  с  вх. 

№ МИ-06-299 от  .08.2015 г. на община Приморско, област Бургас.

Проведени са  консултации на  25.08.2015  г.  На  консултациите  са 

присъствали  всички  парламентарно  представените  партии и  коалиции  с 

изключения на Коалиция България без цензура, като предложение на ББЦ 

е направено допълнително.

Не  е  постигнато  съгласие  по  отношение  на  заместник-

председателското място, където имаме предложения от ПП Движение за 

права и свободи, кандидатът е със специалност филология, предложение от 

Коалиция  Реформаторски  блок  –  Николина  Кънчева  е  с  право, 

предложението  на  Коалиция  Патриотичен  фронт  е  със   специалност 

„социални дейности“.

Моето предложение по отношение на формирането на състава на 

тази общинска избирателна комисия е продиктувано от по-големия опит, 

който има кандидатът на Движението за права и свободи.

С оглед на това моето предложение за заместник-председател е да 

бъде  кандидатът на Движението за права и свободи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли  други 

предложения?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да  допълня  доклада  си.  Освен  това 

искам  да  ви  кажа,  че  Коалиция  Реформаторски  блок  и  Коалиция 

Патриотичен фронт от гледна точка на документално предложение, тоест, 

писмено предложение, са направили предложение за членове на ОИК, а не 

за  заместник-председател.  Тоест,  в  писмените  предложения  на  двете 

политически сили няма предложение за заместник-председател, тъй като в 

пълномощното,  което  е  от  страна  на  Коалиция  Реформаторски  блок, 

изрично, тъй като те имат изричен текст в пълномощните, пише: да бъде 

предложен за член лицето….

По  същия  начин  е  пълномощното,  което  е  дадено  от  страна  на 

Патриотичния фронт, в което също е определено предложение за член на 

Общинската  избирателна комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Андреев.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам един въпрос към докладчика. Ако може 

да съобщи на комисията какво е образованието на предложените членове 

на комисията, както и на предложения за председател на комисията.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колега  Томов,  аз  мисля,  че  съвсем 

коректно го докладвах още в началото.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не виждам за членовете и за председателя 

на комисията.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Председателят е с право, секретарят - 

… Колеги, оставяйки настрана опита, но все пак имам едно предложение, 

което е за членове на Общинска избирателна комисия, а не за ръководство. 

Все пак трябва да уважим искането тогава,  когато е  направено изрично 

такова  предложение  за  ръководство,  а  по  отношение на  другите  две  са 

предложили  членове,  без  да  има  изрично  упълномощаване,  че  те  биха 

могли  да  предложат  за  ръководство  или  като  член.  В  този  случай  аз 

считам, че няма възможността те в рамките на консултациите да променят 

извън тяхното пълномощно предложения за ръководните места.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Андреев. 

Докладът беше пълен.

Заповядайте, колега Томов, да направите предложение.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Приемам  предложението  на 

докладчика  за  председател  от  ГЕРБ,  за  секретар  от  БСП,  както  и 

посочените  членове.  Но моето предложение е  заместник-председател  да 

бъде Николина Кънчева, ако следваме една традиция, която позабравихме 

в последните обсъждания – да даваме приоритет на юриста, още повече, че 

така пише и в Изборния кодекс.

Тоест, предложението ми относно цялостния състав на комисията, а 

не специално за заместник-председателското място. Тоест, предложението 

ми е предложението на докладчика с тази корекция – Николина Кънчева за 

заместник-председател, Павлина Маврова – член.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Томов.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  разбирам,  че  докладчикът  иска  някак  да 

обясни своята непоследователна позиция с оглед различните политически 

сили и личности и неговите предложения. Но в никакъв случай не мога да 

се съглася, че когато една политическа сила и някой изобщо е предложил 

някого за член, то той не би подкрепил този член и за ръководно място. 

Това е абсолютно далече от всякаква логика.  Така че това е абсолютен 

нонсенс за мен. Това, от една страна.

От друга страна, трябваше наистина да имаме ясен критерий. Както 

каза колегата Чаушев – дали прилагаме чл. 76, ал. 5 и тогава, разбира се, че 

ДПС,  независимо кой какво е завършил,  защото примерно човек,  роден 

1946 година,  колкото е баща ми, дори и да е завършил право, ако не е 

работил по специалността си, няма да е толкова полезен. Има далеч други 

критерии. Това е само един, който най-накрая трябва да взимаме предвид.

Но  досега  ние  винаги  сме  давали  предимство  на  юриста  и  то  в 

комисия, в която те не доминират, аз не виждам тук какво е различното. 

Изобщо се размиха всякакви критерии. Може би сме уморени вече.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В моя доклад аз не бих могъл - с оглед 

изказването на колегата Ивков - да се съглася, че не следва да има изрично 

упълномощаване или посочване в писменото предложение за коя позиция, 

реално  погледнато,  се  предлага  даденият  човек.  Защо?  Защото 

отговорностите са и различни.

В тази връзка самата политическа сила, предлагайки било то за член 

или за ръководството – председател, заместник-председател и секретар – 

знае какви са евентуално възможностите на този кандидат да изпълнява 

функциите, които са му възложени.

С оглед това считам, че така, както останалите политически сили са 

си направили предложенията,  предлагайки и ръководство или в другите 
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случаи, които докладвах, където има изрично да е посочено, че предлагат 

за заместник-председател или секретар, то и тук би следвало да има такова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Андреев.

Колеги, има ли други изказвания?

За дуплика има думата колегата Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Повторен аргумент – сто нови аргументи.  Аз 

считам, че се налага абсолютно обратния извод, а именно, че той дори не е 

посочен от коалицията си за ръководен пост, пък хората, които се познават 

на място и са били в комисията, са го предпочели за такъв. Това говори 

още по-добре в полза на този кандидат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моето изказване е в смисъл, че не трябва 

да бъдем толкова строго формални, защото от всички консултации, които 

минаха,  виждаме,  че  им  е  дадена  възможност  по-късно  да  представят 

документи, дори и поименните предложения.

Така че не трябва толкова строго да се формализираме,  че да не 

допускаме  при  разискванията  и  при  консултациите  да  се  правят 

предложения. Винаги при разискванията и консултациите стават отстъпки, 

замени,  за  да  се  постигне  съгласие,  защото  то  и  такава  е  целта  на 

консултацията. 

Така  че  аз  мисля,  че  упълномощеният  представител  може  да 

поддържа в  хода  на  преговорите други  предложения.  Консултациите  са 

едни преговори за постигане на съгласие. Ти можеш да отстъпиш от една 

позиция, да настояваш за друга. След като изрично в протокола е заявено 

това желание, ние не можем да кажем, че няма предложение.

Не  трябва  толкова  строго  формално  да  гледаме  нещата,  защото 

съгласията, които са постигнати, сигурно и за тях има такива разисквания, 

които ние не сме ги гледали. Защото целта на тези консултации при кмета 

на общината е да се постигне съгласие по направените предложения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

Колеги,  постъпи  в  зала  предложение  в  състав.  Колегата  Томов 

предложи  състав  с  председател  представителят  на  ГЕРБ,  заместник-

председател  –  представителят  на  Коалиция  Реформаторски  блок  и  за 

секретар – представителят на БСП - Лява България и останалите членове: 

двама от ГЕРБ, един от БСП и по един от АТАКА, АБВ, ББЦ.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  направеното  от  господин  Томов 

предложение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Мария  Мусорлиева,  

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

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

Таня  Цанева); против  –   7  (Ивилина  Алексиева, Александър  Андреев,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова, Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейман, 

Румяна Сидерова).

Предложението не се приема.

Колеги, моля, гласувайте предложението, направено от докладчика.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  9 (Ивилина Алексиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев,  Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,  Иванка 

Грозева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –  8 

(Цветозар Томов, Емануил Христов, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,  

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков).

Предложението на докладчика също не се приема.

Колеги, не постигнахме съгласие.

Позволете ми в 21,10 ч. да не давам номер на такова решение, а да 

остане тази нощ да премислим и утре да довършим разискванията.

Моля, гласувайте предложението за отлагане на това решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева, Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова, 
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Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –  1 (Ивайло 

Ивков).

Предложението за отлагане на този проект се приема.

Колеги, с това закривам днешното заседание на комисията.

Свиквам следващото заседание на Централна избирателна комисия 

утре, 03.09.2015 г., четвъртък, от 10,00 ч.

(Закрито в 21,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.


