
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 235

На 5 септември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия, което протече при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрация на партия „Национално движение за права и 

свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г.

2. Регистрация  на  партия  „Движение  за  социален 

хуманизъм”  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове на 25 октомври 2015 г.

3. Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 

1845-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК 

в община Варна, област Варна за изборите за общински съветници и 

за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 

г.

4. Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 

1870-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК 

в община Горна Оряховица, област Велико Търново за изборите за 

общински  съветници  и  за  кметове,  както  и  за  национален 

референдум на 25 октомври 2015 г.

5. Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 

1901-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК 

в община Самуил, област Разград
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6. Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1904-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Долна Митрополия, област Плевен

7. Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1854-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК  в  община  Бойчиновци,  област  Монтана  за  изборите  за 

общински  съветници  и  за  кметове,  както  и  за  национален 

референдум на 25 октомври 2015 г.

8. Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1853-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Кирково, област Кърджали за изборите за общински 

съветници  и  за  кметове,  както  и  за  национален  референдум  на 

25 октомври 2015 г.

9. Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Борован

10.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1906-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

общинската избирателна комисия в община Баните, област Смолян.

11.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1825-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Враца

12.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1682-МИ/НР от 1 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Левски

13.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1895-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Гулянци

14.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1885-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Кърджали
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15.  Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1876-МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на 

ОИК в община Белово, област Пазарджик

16. Поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1889-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК.

17.  Промяна в състава на ОИК – Чавдар, Софийска област.

18. Определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които 

се поставят за съхранение книжата и материалите при гласуването 

на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

19. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев, Мария Бойкинова, Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  15,24  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Добър ден, колеги! 

В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум.

Откривам днешното извънредно заседание.

Колеги, предлагам  ви следния

Д н е в е н   р е д:
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1. Проекти  на  решения  за  регистрация  на  политически 

партии и коалиции.

2. Проекти  на  решения  относно  поправки  на  технически 

грешки.

3. Разни.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

против – няма.

Приема се.

Колеги, преди да започнем днешното заседание, позволете ми 

да  ви поздравя,  да  поздравя  Централната  избирателна  комисия  за 

това, че свърши много добра работа по назначаване на общинските 

избирателни  комисии  в  срок.  Ние  приключихме  в  срок,  на 

4 септември 2015 г.  и съумяхме съвсем ритмично да публикуваме 

нашите решения за назначаване на ОИК на интернет страницата на 

Централната  избирателна комисия.  Една много добра организация 

беше създадена. 

Поради  голямото  натоварване,  големият  обем  решения  и 

предложения  от  различните  политически  субекти,  както  знаете,  е 

възможно да  се  допускат  грешки,  допуснали сме  определен  брой 

грешки. Затова свиках днес извънредното заседание на Централната 

избирателна комисия, за да можем своевременно да отстраним тези 

грешки.

Тъй  като  днес  са  първите  заседания  на  новосформирани 

общински избирателни комисии, тези комисии да започнат спокойно 

своята работа.

Колега Сидерова, заповядайте за Вашите проекти.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги, предлагам  ви 

проект на решение за регистрация на партия „Национално движение 

за  права  и  свободи”.  Знаете,  че  то  е  с  №  23  в  нашия  регистър. 

Проверката,  която  беше  на  подписката,  предадена  на  31  август 

2015 г., показа, че имат 2414 коректни записа. Дадохме им срок за 

отстраняване на тази нередовност.  В дадения срок те представиха 

подписка с нови 150 записа. Били са 159, а 151 са установени.

Налице  са  необходимите  2500  записа  за  регистрация  на 

партията.

Всички  останали  изискуеми  документи  се  намират  в 

преписката  и  бяха  подадени  още  със  заявлението.  Затова  ви 

предлагам да регистрираме партия „Национално движение за права 

и  свободи”  с  наименование  за  отпечатване  в  бюлетината: 

Национално движение за права и свободи. 

Видях,  че  са  сложени  кавички,  но  ще  ги  махна.  Новата 

машинописка ги е писала и още не знае нашите изисквания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Извинявайте,  колега  Сидерова,  днес  е 

извънредно заседание – нямам намерение да водим дебати по такива 

преписки,  и  Вие  много  правилно  си  го  докладвате  от  чисто 

формална гледна точка.  Аз не го виждам доклада във вътрешната 

мрежа, то няма и смисъл, Вие казвате, че имаме само… Щеше ми се 

да се запозная по две причини. 

Имаме известна  в  обществото  от  целия  демократичен  път, 

откакто  имаме  партии  и  плурализъм  на  политически  мнения  – 

Движение  за  права  и  свободи.  Тук  ми  прави  впечатление 

наименованието.  Зная,  че  в  Градския  съд  няма  проблем  да  има 

такова наименование. В същото време дават подписка, в която няма 

подписите.  Според  мен  от  „Движение  за  права  и  свободи”  до 
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„Национално движение за права и свободи” е една буква. И да не се 

цели в крайна сметка много хора не знаят дали с волята си са се 

подписали.  Затова  ми  се  ще  за  този  втори  списък  просто  да  Ви 

питам,  защото  Вие  сте  един  най-опитните  членове  –  ако  сте  го 

прегледала, нещо прави ли Ви впечатление – кога са събрани тези 

подписи, повторно ли са събирани, преди това ли? Някак си всички 

тези неща ми дават… Не ги познавам, не зная каква е силата,  но 

наименованието  и  това,  че  няма  подписи  от  пръв  път  ми  прави 

впечатление. Дали нещо Ви прави впечатления в подписката с нещо 

по-различно от другите,  ако сте я прегледала,  и кога са събирани 

повторно подписите?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Партията  е  регистрирана  в 

Софийския  градски  съд  с  фирмено  дело  №15783  през  1998  г. 

Подписките,  и  двете,  на  външен  вид  отговаряха  и  имаха  всички 

реквизити на подписка. Прегледана е, така както преглеждаме долу, 

за  да  се  уверим  дали  по  принцип  има  реквизитите.  Имаше  си 

реквизитите,  личи,  че  записите  са  вършени  от  различни  лица  по 

почерците. Това е само визуално. Нито сме експерти, нито можем да 

правим почеркова експертиза. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Това,  което  е  очевидно,  ако  Ви  е 

направило впечатление.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  При  предаване  на  документите  са 

имали 3030 записа, което е малък резерв, знаем как някои хора не си 

дават ту ЕГН, то нещо друго, а вторият път са били 159. При първата 

проверка са излезли 2414 коректни записа, сега имат 151, тоест сега 

имат над 2500 записа.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря много, просто исках да изостря 

вниманието.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Самият текст и на Изборния кодекс, 

и  на  Закона  за  политическите  партии с  тази рестрикция да  не  се 

добавят абревиатури, е създаден в много по-късна дата – не дата, а 
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години  по-късно,  след  регистрацията  на  партията  в  Софийския 

градски съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Други коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1912-МИ.

Точка

РУМЯНА СИДЕРОВА: Другият проект е за регистрация на 

политическа партия „Движение за социален хуманизъм”.

Всички  необходими документи  са  подадени  с  подаване  на 

заявлението,  което  беше  на  3  септември  2015  г.  Извършена  е 

проверка на приложената към заявлението подписка и е установено 

наличието  на  2624  коректни  подписа.  Не  е  проверявана  цялата 

подписка, проверявано е до определено число.

Към  заявлението  са  приложени  необходимите  документи. 

Регистрацията по принцип на партията в Софийския градски съд е от 

2003  г.  Имат  си  удостоверение  и  от  Градския  съд,издадено  след 

насрочване  на  изборите,  имат  и  от  Сметната  палата  –  давали  са 

отчети, както и предишната партия.

Затова предлагам проект, който е с № 1945, да регистрираме 

партия „Движение за социален хуманизъм” за участие в изборите и 

наименование  в  бюлетината  –  същото,  ще  премахна  кавичките, 

които погрешно са вписани в проекта за решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? Не виждам.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов,  

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

Колеги, това е Решение № 1913-МИ.

Точка

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  имейла  е  получено 

писмо в Централната избирателна комисия, вх. № към МИ-03-316 от 

5 септември 2015 г.,  като в него се сочи,  че е  налице техническа 

грешка  при  изписването  на  поименния  състав  на  ОИК  в  община 

Варна,  област  Варна  по  отношение  на  лицето,  предложено  от 

коалиция  АБВ,  като  при  извършената  проверка  и  във  връзка  с 

получено  телефонно  обаждане  от  председателя  на  ОИК-Варна  се 

установи,  че  има  пропуск  при  изписването  на  лице,  което  е 

предложение на ПП ДПС – Орхан Мехмет Мехмет, поради което ви 

предлагам да допуснем поправка на техническа грешка с решение 

като  вместо  т.  1  от  приетото  ни  Решение  №  1845-МИ/НР  от  4 

септември 2015 г. да се счита, че поименния състав на ОИК-Варна е, 

както  следва,  като  се  изпишат имената  на  лицата  Мая Николаева 

Димитрова – предложение на КП АБВ, и Орхан Мехмет Мехмед – 

предложение на ДПС със съответните ЕГН-та.

За  коректност  и  допълнение  на  доклада,  освен  по  имейла 

упълномощен представител на КП АБВ се е свързал и по телефона 

със секретаря на ЦИК, и аз също разговарях преди броени минути с 

него, като моля да приемем решение, с което да допуснем поправка 

на техническа грешка и поименният състав на ОИК-Варна да бъде, 

както  следва:  Велин  Жеков,  Мария  Тодорова,  Дарина  Илиева, 

Мюмюне  Билялова,  Красимир  Коев,  Живко  Калев,  Гергана 
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Георгиева,  Емилия  Стефанова,  Румяна  Цветкова,  Костадин 

Бандутов, Иван Иванов, Орхан Мехмет Мехмет, Петя Прокопиева, 

Пенка Бакалова, Мартин Пеев, Галя Димитрова, Мая Димитрова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1914-МИ/НР.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  тъй като председателят на 

ОИК-Варна,  който  се  свърза  с  мен  по  повод  и  установената 

неточност  в  поименното  изписване,  ме  уведоми,  че  първото 

заседание на комисията е от 16,30 ч., така че аз ви предлагам да се 

свържа с него и да го уведомя за състава, така както го приехме с 

поправката, с оглед коректност.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против 

– няма.

Приема се.

Точка

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  допусната  е  техническа 

грешка  в  Решение  №1780-МИ/НР  от  4  септември  2015  г.  в 

изписването на състава по отношение на членовете. Предлагам ви 
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вместо  „Даниела  Димитрова  Попова”  да  се  чете  „Иван  Стефанов 

Иванов”. Касае се за състава на ОИК-Горна Оряховица, назначена с 

горепосоченото решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Чухте  предложението, 

колеги.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

против – няма.

Това е Решение № 1915-МИ/НР.

Колега, също ще помоля да се свържете с председателя на 

съответната ОИК.

Точка

Заповядайте, колега 

МЕТИН СЮЛЕЙМАНОВ: Уважаеми колеги, допуснали сме 

техническа грешка в Решение №1901-МИ/НР от 4 септември 2015 г., 

с която сме назначили общинската избирателна комисия в община 

Самуил.  В Решението погрешно сме записали името на секретаря 

Севим  Керим  Сюлейман  вместо  правилното  Севим  Халилова 

Рамаданова. С оглед на това предлагам да приемем решение, с което 

да допуснем поправка на техническа грешка и правилно да посочим 

целия състав на ОИК в община Самуил.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин  

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Колеги, това е Решение 1916-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам ви проект на решение за 

поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1904-

МИ/НР от 4 септември 2015 г.  на ЦИК за назначаване на ОИК в 

община Долна Митрополия, област Плевен.

След сигнал от общината за допусната грешка в решението и 

след служебна проверка по преписката, се установи, че фамилното 

име на председателя вместо „Иванова” следва да бъде изписано като 

„Костадинова” и същевременно има размяна на двама от членовете в 

състава на комисията, като погрешно Алина Симеонова е вписана за 

секретар на комисията вместо Здравка Стефанова.

Предвид  това  съм  изготвил  проект  на  решение,  което  се 

намира  във  вътрешната  мрежа.  Посочено  е  в  решението  старият 

състав. Проектът е с нули в днешно заседание. Това е проектът на 

решението. Първо е изписан старият състав, след което следва да се 

чете, както следва и е изписан вече верния състав на комисията.

Колеги, тук самият аз забелязах сега, обаче след като се кача, 

ще  го  поправя  –  вече  съм  го  поправил,  но  вие  не  го  виждате  – 

последните две имена от комисията не са вписани. Последните две 

имена,  а  именно Ивалинка Станчева и Галина Гачева  – вие не ги 

виждате в проекта, вече са вписани и ще бъде публикувано с тези 

имена.

Предлагам  ви  да  приемем  така  докладваната  поправка  в 

решението. Същевременно, при условие че се приеме решението, да 

се свържа незабавно с председателя на комисията, за да докладвам 

новото решение и какви са промените в старото.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение и с предложение,…

Колеги, отменям гласуването.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако може да допълня – докладът ми 

беше  във  връзка  и  с  получен  в  ЦИК  сигнал,  вх.  №  06-217  от 

5 септември  2015  г.  от  община  Долна  Митрополия,  в  което  ни 

обръщат внимание за допуснатата техническа грешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Допълни се докладът.

Който е съгласен с така предложения проект на решение и 

действия  от  страна  на  колегата  Цачев,  моля  да  гласува.  Има  ли 

против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1817-МИ/НР.

Колеги, като приключим експедитивно, след това вече ще ви 

помоля,  даже  от  тук  се  обадете,  но  да  продължим,  за  да  можем 

експедитивно  да  направим  всички  промени  и  с  лед  това  да  се 

свързваме с общинските избирателни комисии.

Точка

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  допусната 

техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1854-МИ/НР  от  4 

септември  2015  г.  на  ЦИК  за  назначаване  на  ОИК  в  община 

Бойчиновци,  област  Монтана.  Това  е  11-членна  комисия,  в  която 

погрешно  са  посочени двама  зам.-председатели.  Фактически  зам.-

председател е само първо посоченото лице. Второто посочено лице е 

секретар, останалите са членове.
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В този смисъл да вземем решение за поправка, като съставът 

вместо  посоченият  в  решението,  да  се  чете  съответно,  както  ви 

предлагам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

предложения проект на решение, моля да гласува. Има ли против? 

Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1918-МИ/НР.

Точка

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  техническа 

грешка в Решение № 1853-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за 

назначаване на ОИК в община Кирково, област Кърджали. И тук е 

допусната техническа грешка, като в 11-членна комисия вместо един 

секретар  са изписани двама секретари,  съответно  секретар е  само 

първото посочено лице. Останалите лица са членове. 

Моля  да  се  допусне  поправка  с  решение  като  се  изпише 

вярно съставът на общинската избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, чухте предложения проект на решение.

Който е съгласен, моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1919-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Докладвам ви поправка на техническа 

грешка, допусната в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г. 

на ЦИК, с което сме назначили общинската избирателна комисия в 

община Борован.  Грешките са  в  няколко посоки.  Пропуснали сме 

представителя на Реформаторския блок и на следващо място имената 

на  Камелия  Кръстева  Татарова  –  фамилията  трябва  да  се  чете 

„Татарска”,  „Златко  Фердинондов  Манчев”  да  се  чете  „Златко 

Фердинандов  Манчев”,  „Галина  Петрова  Белинска”  да  се  чете 

„Галина Павлова Белинска”.

Предлагам в този смисъл целият състав на ОИК в Борован да 

я изпишем правилно с взетото решение на Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това  е  Решение  №1920-МИ/НР.  По  същия  начин,  колега, 

трябва да се свържете незабавно с председателя на ОИК в Борован.

Имате ли други доклади?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Имам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

Точка

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Колеги, продължавам с поправка на 

техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1906-МИ/НР  от  4 

септември 2015 г. на Централната избирателна комисия, с което сме 

назначили  общинската  избирателна  комисия  в  община  Баните, 

област Смолян.
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Тук сме пропуснали представителя на Реформаторския блок. 

Предлагам  с  решение  да  допуснем  тази  техническа  грешка,  като 

вместо представителя на ДПС правилно изпишем представителя на 

Реформаторския блок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това  е  Решение  №1921-МИ/НР.  И  отново  незабавно 

обаждане на председателя на ОИК.

Точка

Заповядайте, колега.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Последното  при  мен  е  проект  за 

допусната техническа грешка в Решение № 1885-МИ/НР, с което сме 

назначили ОИК-Кърджали. (Реплика на Севинч Солакова.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  с 

предложението на колегата Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги,  номерът на проекта е 1948 от днешна дата,  вх.  № 

МИ-06-164 от днес, по електронната поща е пристигнало писмо от 

Боряна  Стаменова,  в  което  ни  уведомява,  че  в  наше  Решение  № 

1825-МИ/НР от 4 септември 2015 г. за назначаване на ОИК-Враца е 

допусната техническа грешка при изписване на фамилното име на 

Момчил  Тошков  Петров.  Погрешно  е  изписан  „Петков”.  Вижте 

проекта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. Против? Няма.
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Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1922-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Повече  от  едно  предложения,  затова 

ще ги карам по ред.

Колеги, в Централната избирателна комисия с № МИ-06-119 

от 5 септември 2015 г. е заведено писмо, изпратено от председателя 

на  ОИК-Левски,  област  Плевен,  относно  допусната  фактическа  в 

наше  Решение  №  1682-МИ/НР  от  1  септември  2015  г.  при 

назначаване  на  ОИК-Левски.  Всъщност  грешките  са  две  –  в  две 

имена,  вместо „Илианка Миткова Спасова-Димитрова” би трябвало 

да бъде записана „Илиана Миткова Спасова-Димитрова”, а „Георги 

Димитров Върбанов” е записан разменени презиме и фамилия, като 

„Георги Върбанов Димитров”. 

Предлагам  проект  за  решение,  с  което  тези  грешки  да  се 

отстранят.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1923-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, подобен е случаят. С писмо от 

община Гулянци, област Плевен, изпратено от Марияна Трифонова, 

и заведено под № МИ-06-357 от 5 септември 2015 г. В него ни се 

съобщава, че името на секретаря на комисията следва да се изпише 

„Илона Кръстева  Петкова”,  сложено е „Й” – вероятно техническа 

грешка при изписването. А на ред 10 е изписана датата „27.08.2015 

г.”, поставена е буквата „L” вместо точка след изписване на датата, 

което  собствено  казано,  не  е  грешка,  касаещо  име  на  член  на 

комисия.

Предлагам  да  се  отстранят  тези  грешки  и  да  се  вземе 

решение за тяхното поправяне.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1924-МИ/НР относно ОИК-Гулянци.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  кой  е  номерът  на  решението,  с 

което са назначени?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Решението е с № 1895-МИ/НР.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  имате  ли  още 

проекти за поправки?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Поправки  на  решения  –  не,  но  бих 

искал да докладвам, че тази сутрин беше подадено уведомление от 

политическа  партия  „Политическо  движение  „Евророма”, 

съдържащо искане да се промени начина, по който да се запише в 

бюлетината, да се отпечата в бюлетината името на партията. 

В  Решение  №  1742-МИ  от  2  септември  2015  г.,  с  което 

партията  е   регистрирана  за  участие  в  изборите,  цялото 
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наименование  „Политическо  движение  „Евророма”  е  записано  с 

главни  букви.  Искането,  пристигнало  от  партията,  и  внесено  от 

редовно  упълномощения  нейн  пълномощник  Мария  Гавриева 

Краева, е „Политическо движение – първите две думи да се изпишат 

с малки букви, а само „Евророма” да остане с главни букви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Това означава, че трябва да се подготви съответният проект.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, докладвам го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ доклад.

Точка

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  както  започнах  и  преди 

малко, допуснали техническа грешка в Решение № 1885-МИ/НР от 4 

септември 2015 г. на ЦИК, с което сме назначили ОИК в община 

Кърджали,  като в решението вместо „Сабри Ридван Хайрула” сме 

записали  името  на  Калина  Николова  Иликева  и  предлагам  да 

приемем  решение,  с  което  да  допуснем  техническа  грешка  в 

Решение № 1885-МИ/НР като правилно изпишем целия състав на 

общинската избирателна комисия в община Кърджали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

предложения проект на решение, моля да гласува. Има ли против? 

Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – няма.

Това е Решение №1925-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди малко оповестихте ОИК-Белово и 

аз си чакам реда просто, спокойно си го чакам.

Вижте проекта, който е четвърти от долу нагоре. 
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Докладвам  ви,  колеги,  поправка  на  техническа  грешка, 

допусната от мен, допусната от вчера, защото вие е нямало как да 

знаете, освен ако не ми проверите документите, в Решение № 1876-

МИ/НР на ЦИК за назначаване на ОИК в община Белово,  област 

Пазарджик.

Грешката  е  досадна.  Това  е  в  последната  ми  комисия  – 

Белово, липса на концентрация просто и в края на деня, защото там, 

ако си спомняте имаше страшно много предложения за секретар. Аз 

протокола го четох 3-4 пъти и така ми се е набило името на Тодор 

Димитров Пройчев, който всъщност е бил представителят на АБВ, 

който е предложил член, че съм предложил неговото име вместо на 

предложението му. Така че  сега си  поправям грешката,  след като 

съм сезиран.

Виждате пред вас решението, изписани са всички имена по 

нашия  тертип,  но  грешката  касае  Любомира  Иванова  Танева,  на 

която се извинявам – предложението на АБВ, партия АБВ вместо 

представителя на партията,  който я е предложил Тодор Димитров 

Пройчев.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: За предложението, което е получено, 

за  община  Самуил  и  община  Белово,  ще  ви  прочета  за  община 

Белово какво пише. То е от  Реформаторския блок: „Поради факта, 

че предложеният от квотата на Реформаторския блок член на ОИК в 

община Белово, област Белово, се отказа – сега тази Спаска ли е, 

именно  –  поради  уважителни  причини  моля  да  бъде  назначена 

посочената Христина Кънчева в протокола от преговорите при кмета 

на Белово за негов заместник като секретар на ОИК”. Значи Лука 

Бельов  е  този,  който  се  е  отказал  –  щом  пише  „като  секретар”. 

Просто  ще се  провери.  Въпросът  е,  че  тук  става  дума за  замяна. 

Замяната става със задължителна оригинална молба, че се отказва. 

Така че ние не можем да го назначим, трябва да го уведомим и вече 

ще стане замяна. Въпросът е, че ще има още една промяна, освен 
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това, което Вие имате. Молба, и то оригинал, защото тази, за която 

казвате, явно я има в резервните членове. (Реплики.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  започнахме  да  обсъждаме  юридически  аспекти  на 

предстоящото и аз забравих да подложа на гласуване техническата 

грешка, която колегата Ивков докладва.

Колеги, който е съгласен с тази поправка, моля да гласува. 

Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1926-МИ/НР.

Точка

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  в  Решение № 1889-МИ/НР 

от  4 септември  2015  г.,  с  което  сме  назначили  общинската 

избирателна  комисия  в  Севлиево  сме  допуснали  грешка  във 

фамилията на Снежина Евгениева Дянкова – „Дянкова” е написано 

„Денкова”, с оглед на което да приемам решение, с което допускаме 

поправка  на  техническа  грешка,  като  изпишем  името  „Снежина 

Евгениева Дянкова”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с този проект на решение, моля да гласува. Има ли против? 

Няма

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1927-МИ/НР.

Точка
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Заповядайте, колега – докладвайте жалба.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание  ще 

видите № МИ-1088 с моите инициали от дата 5 септември 2015 г., в 

15,45 ч. е пристигнала жалба чрез Централната избирателна комисия 

до  Върховния  административен  съд от  политическа  партия 

„Движение за права и свободи”. Ще бъде предадена на юристите за 

окомплектоване. Жалбата е срещу Решение № 1668-МИ/НР – ОИК-

Главиница, област Силистра.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е № 1916 – подозирам, че е 

във  вчерашно  или  в  онзиденшно  заседание,  в  папка  с  моите 

инициали.

Постъпило е писмо от кмета на община Чавдар, към което са 

приложени  оригиналните  документи.  Най-напред  бяха  дошли  по 

имейл,  вх.  №  МИ-06-89/05.09.2015  г.  Днес  са  пристигнали  и 

оригиналните  документи.  Има  придружително писмо от  кмета  на 

община Чавдар, към което е приложена молбата на Мими Иванова 

Георгиева да бъде освободена като председател на ОИК-Чавдар, по 

лични  причини.  Молбата  е  написана  на  ръка.  Подписът  е  свеж 

естествено. Има заявление от партия ГЕРБ в община Чавдар – това  е 

представителят:  „Длъжен  съм  да  ви  уведомя,  че  лицето  Мими 

Георгиева  не  може  да  изпълнява  по  здравословни  причини…, 

поради  което  предлагаме  да  бъде  назначена  като  председател  на 

ОИК- Чавдар, Цветанка Иванова Влъчкова”, със съответното ЕГН, и 

ни изпращат молбата на Мими Иванова. Има саморъчна декларация 

в оригинал от Цветанка Влъчкова,  както и копие от дипломата за 

завършено  висше  образование,  степен  „бакалавър”  от  Стопански 

факултет.
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Поради  което  ви  предлагам  проекта  да  освободим  като 

председател  на  ОИК-Чавдар,  Софийска  област,  Мими  Иванова 

Георгиева и да назначим за председател на ОИК-Чавдар, Софийска 

област Цветанка Иванова Влъчкова, със съответното ЕГН.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  да  попитам  –  освобождавайки 

председателката, освобождаваме ли я като член на комисията, или 

не? Нали има лични причини?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  закона  пише,  че  комисиите  се 

състоят от, примерно, 11, 13, 17, 19, в това число. Като напишеш 

председател, очевидно се освобождава място на член в комисията. 

Законът ги е обединил – и председателят е член, но ние споменаваме 

длъжността  в  ръководството.  Когато  няма  длъжност  в 

ръководството,  пишем  само  член.  Освобождаваме  го  изцяло  и 

изцяло на негово място назначаваме друг човек.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Тоест,  другият  човек  не  е  бил  в 

комисията? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не вземаме човек от комисията.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който е съгласен с така 

предложения проект на решение, моля да гласува. Има ли против? 

Няма.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против 

– няма.

Това е Решение № 1928-МИ/НР.

Колеги, преминаваме към
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Точка 

Разни

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, в нашия сайт има качено съобщение – то дори е с 

днешна  дата,  тъй  като  беше  включено  рано.  Предлагам  да  бъде 

заменено с ново съобщение до общинските избирателни комисии, 

което касае как да бъде осъществена връзката с представители на 

„Информационно  обслужване”,  за  да  си  получат  необходимите 

указания,  пароли и така нататък за осъществяване на работата по 

поддържане на техните сайтове.

Предлагам това  съобщение да бъде заменено със  следното 

кратко съобщение: 

„До общинските избирателни комисии

Централната  избирателна  комисия  уведомява  общинските 

избирателни  комисии,  че  от  клоновете  на  „Информационно 

обслужване” АД в съответните областни центрове ще се свържат с 

ОИК за уточняване механизма на публикуване на информацията на 

интернет страниците им”.

Разликата между едното и другото съобщение на пръв поглед 

изглежда незначително, но е твърде съществена. 

Старото  съобщение казва ОИК да търсят центровете и ще 

стане едно… Тоест, обратната връзка ще бъде – областните центрове 

не „Информационно обслужване” ще търсят ОИК. Това не е качено, 

аз  го  чета  в  момента,  ще се  качи.  (Уточнения.) Става  въпрос,  че 

между двете съобщения, едното от които е качено в сайта, да бъде 

заменено с това съобщение. Самите комисии ще бъдат потърсени, е 

не че те трябва да търсят областните центрове на „Информационно 

обслужване”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм съгласна,  но  вече  получих 

запитване от една комисия: „Тъй като не можем да се свържем с 
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„Информационно  обслужване”,  какво  правим  с  обявяването”. 

Обяснихме да си прочетат решението и да си обявяват решенията и 

свикването по телефона и на таблата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от много комисии днес – да, 

провеждат  заседание,  и  постъпват  такива  въпроси.  Най-рано 

сутринта  бяха  организирали  заседание  в  Брацигово,  Копривщица, 

Перущица следобед, Кресна – приключиха, Ихтиман – преди обед, 

Минерални бани.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Елин Пелин, Аврен, Лясковец.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И затова до съобщението стигнахме 

до този повод, тъй като звъняха на телефони, дадени на страницата 

на „Информационно обслужване” и тъй като никой не отговаря това 

в момента ги постави в ситуацията да са неспокойни, че не са си 

свършили ангажимента.

Всички  трябва  да  кажем,  че  те  трябва  да  оформят 

протоколите,  решенията  да  определят  мястото,  на  което  ще  ги 

обявяват, да ги обявят тези решения и да са спокойни, тъй като от 

поделенията ще се свържат с тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложеното съобщение.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Сюлейманов, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против 

– няма.

Приема се.

Колеги, вчера изпратихме едно писмо, също като съобщение.

Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всички  сме констатирали, че най-

много въпроси задават във връзка с организацията на работата, имат 

решението от вчера, запознали са се, запознават се на доста места с 

всички принципни решения на Централната избирателна комисия, 

включително в някои комисии са си направили извлечение, да кажа, 

от  Изборния  кодекс,  за  да  може  да  се  запознаят  с  приложимите 

норми.

Колеги,  втората  група  въпроси,  които  задават  общинските 

избирателни комисии, е точно това, което е свързано с привличането 

на експерти и технически сътрудници. Ние сме им го изпратили по 

електронната поща. Само че те нямат достъп до електронната поща, 

докато не получат паролите. По тази причина предлагам наред с това 

съобщение,  което  преди  малко  гласувахме,  писмото,  което 

изпратихме до ОИК да го публикуваме на нашата страница. То беше 

– приемат решение за определяне персонално на лицата, които да 

бъдат сътрудници, функциите, да определят времето да определят, 

за което им е необходимо това съдействие и да го изпратят на кмета 

на общината, тъй като е юридическо лице. Не са юридически лица. 

(Реплики.) Моля ви! 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Кой ще им плаща?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Нали  този  въпрос  стои  по  един  и 

същи начин от 2013 г.! С оглед финансовите въпроси, които трябва 

да  уреждаме,  знаете,  че  от  2013  г.  и  миналата  година  на  всички 

областни  управители  сме  дали  такива  указания  и  имаме  писма, 

одобрени  с  протоколни  решения,  както  и  вчерашното  писмо, 

общинските избирателни комисии определят персонално кои да са 

сътрудниците,  а  общината  сключва  договора,  защото  ОИК  не  са 

юридическо лице. За да може тези средства да са включени в план 

сметката и да се превеждат през бюджета на общината. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Който  е  съгласен  да 

качим това писмо като съобщение, моля да гласува.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

против – няма.

Приема се.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  по  електронната  поща  току-що  е 

пристигнало писмо, вх. № МИ-264 от 5 септември 2015 г. от името 

на  Инициативен комитет за  издигане  кандидатурата  на  независим 

кандидат  за  кмет  на  община  Ихтиман:  „Ви уведомяваме,  че  днес 

ОИК-Ихтиман проведе своето първо кратко заседание, за което няма 

официално обявяване за насрочването му. За второ такова е заявено 

на 8 септември 2015 г. от 18,00 ч.” 

В  тази  връзка  ви  го  докладвам,  защото  трябва  да  вземем 

решение и незабавно да им изпратим указания от кога ще започнат 

регистрациите,  да  започват  регистрации  и  съответно  с  работното 

време.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  мен  ми  се  обади  една 

жена,  която  каза,  че  е  независим кандидат в  Ихтиман и  че  за  20 

минути  са  провели  заседанието,  отишли  са  си,  на  таблото  са 

обявили, че чак във вторник ще бъде следващото. Аз обясних и на 

госпожата, че общинската избирателна комисия правилно на таблото 

е  обявила  следващото  си  заседание.  Общинските  избирателни 

комисии  осигуряват  дежурства  за  работа  и  прием  на  граждани  и 

документи. 

От други общински избирателни комисии поставят въпроси с 

началната дата. Имаше едно предложение – не знам  дали не беше 

свидетел  госпожа Алексиева  докато  говорих –  предложението  им 

беше от 10 септември 2015 г. да започнат прием на документи. Само 



27

че  независимите  кандидати  искат  първо  да  се  регистрира,  както 

изисква законът, инициативният комитет, да си събират подписите, 

за да може да се отговори на изискването те да изпълнят законовата 

норма,  така  както  е  разписана,  е  добре  във  вторник,  най-късно  в 

сряда, общинските избирателни комисии да започнат приемането на 

документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  едно 

съобщение – не по-късно от 9 септември 2015 г. започват да приемат 

документи.

Колеги, това беше доклад за сведение, с което приключваме 

днешното извънредно заседание. 

Следващото  редовно  заседание,  както  знаете,  е  утре, 

6 септември 2015 г., от 11,00 ч.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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