
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 237

На  7  септември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1.  Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Долна Митрополия. 

Докладчици: членове на ЦИК

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладчик: Ивайло Ивков 

3. Проект на решение за назначаване съставите на СИК. 

Докладчик: Румяна Сидерова

4.  Проект  на  решение  за  допълване  на  образци  на  изборни 

книжа.

Докладчици: Метин Сюлейман

 Румяна Сидерова

5. Искане за отваряне на запечатани помещения. 

Докладчици: членове на ЦИК

6.  Разглеждане  на  заявление  от  „Българска  комунистическа 

партия”. 

Докладчик: Мария Бойкинова,

7. Доклади по жалби. 

Докладчици: членове на ЦИК
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8. Искане за изплащане на възнаграждение.

Докладчик: Йорданка Ганчева

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

Докладчик: Йорданка Ганчева

10. Доклади по писма. 

Докладчици: членове на ЦИК

11. Съобщение за заседание на Обществения съвет към ЦИК.

Докладчик: Цветозар Томов

12. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина Алексиева,  Маргарита  Златарева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Цветозар 

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

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

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

Цанева.

ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева и Камелия Нейкова.

Заседанието  бе  открито  в  14,12  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 заседание. 

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: 1. Проект 

на  решение  относно  регистрация  на  наблюдатели,  докладчик  – 

колегата Ивков; 2. Проект на решение за назначаване съставите на 

СИК,  докладчик  –  колегата  Румяна  Сидерова;  3.  Проекти  на 
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решения относно промяна в състава на ОИК, в случая едно решение 

за Долна Митрополия, с докладчик – колегата Цачев, ще предложа, 

когато сме готови с подобни решения, включително и с технически 

грешки, да се докладват веднага, в случая предлагам това да бъде 

първа  точка;  4.  Искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в 

община  Дупница,  докладчик  –  колегата  Цачев;  5.  Разглеждане  на 

заявление  от  „Българска  комунистическа  партия“,  докладчик  – 

колегата  Бойкинова;  6.  Доклади  по  жалби,  докладчик  –  колегата 

Бойкинова; 7. Доклади по писма, докладчици – колегата Солакова, 

Златарева, Ганчева, Пенев, Бойкинова; 8. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за допълнение? 

Първа беше колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател,  да 

ме включите по т. 1, вероятно след колегата Цачев, с един доклад на 

писмо  от  кмета  на  община  Белослав,  но  който  е  свързан  с 

назначаването  на  общинските  избирателни  комисии.  В  точката  с 

проекти  на  решения  относно  отваряне  на  запечатано  помещение. 

Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  да  се  включи малко  по-

нататък в дневния ред, ако може. В доклади по писма виждам, че 

съм  включена.  И  ако  може,  с  оглед  проведеното  ни  работно 

заседание  днес,  да  официализираме  позицията,  която  имаме,  по 

доклада ми по писма от кметовете на общини от област Кърджали с 

цел приключване на преписката. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точно  преди  писма  Ви 

включвам, колега Ганчева. 

Заповядайте, колега. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, имам доклади във 

връзка  с  допуснати  фактически  грешки  в  решения  както  за 

назначаване на ОИК, така и за  регистрация на коалиция. И в точката 

„Доклади по жалби“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, колега Пенев. 



4

Заповядайте. 

Моля  да  включите,  госпожо  председател,  две  поправки  на 

технически  грешки  в  решенията  за  назначаване  на  ОИК.  И  към 

„Писма“ не си чух името за писмото, което е качено. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. 

Колегата Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  ако  може  в 

„Жалби“ и в „Писма“ да ме включите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  В  „Поправка  на  технически  грешки“,  в 

„Жалби“ и имам един сигнал, който току-що получавам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви. 

Колегата Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Едно съобщение за утрешното заседание 

на Обществения съвет към ЦИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам ви. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаема госпожо председател, доколкото 

чух,  още  не  е  пред  мен  дневния  ред,  съм  първа  точка,  относно 

регистрацията  на  наблюдателите.  Както  прецените  –  или  бързо 

преди самото решение, което междувременно казвам, че е качено с 

поправките  във  вътрешната  мрежа,  имам  жалба  и  поправка  на 

техническа грешка. Ако не – там, където им е мястото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Поправките на технически 

грешки ще ги минем първи, така се разбрахме, колега Ивков, и след 

това ще минем към Вашето решение. 

Заповядайте, колега. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, да ме 

включите и мен в точката с поправка на технически грешки. 

Също  така,  колеги,   искам  да  ме  включите,  подготвил  съм 

проект на решение във връзка с допълване на образци на изборни 
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книжа и материали. да го дискутираме този проблем и ако се стигне 

до единно мнение на комисията, да приемем проект на решение, с 

който да допуснем допълване на образци на изборни книжа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  нова  т.  4  ви 

включвам, колега Сюлейман. 

Колега, други? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В „Поправки на технически грешки“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви в тази точка, 

колега. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Определям колегата Пенев да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Колеги,  както  досега  сме  правили  приоритет,  тъй  като 

постъпилите  жалби е  добре  да  се  докладват  веднага,  аз  ви  моля, 

колеги,  както  съм  ви  записала  с  доклади  по  жалби,  просто  да 

докладвате  жалбите,  които се  комплектуват,  за  да  преминем след 

това към другата част. 

Първи беше тук колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам с вх. № МИ-11-27 от 

7  септември  2015  г.  е  постъпила  жалба  от  Валери  Симеонов 

Симеонов  в  качеството  му  на  представляващ  коалиция 

„Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ против наше Решение № 

1855-МИ/НР  от  4  септември  2015  г.  относно  назначаване  на 

общинската  избирателна  комисия  в  община  Неделино,  област 

Смолян. 
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Жалбата  в  момента  се  комплектува  и  ще  бъде  изпратена 

незабавно след комплектуването й във Върховния административен 

съд. 

Докладвам също така  –  с  вх.  № МИ-15-268 от  7  септември 

2015 г.  жалба от Цецка Димитрова от името на БСП, д-р Михаил 

Миков от името на коалиция „Патриотичен фронт“, Диляна Генкова 

от името на  „Атака“, Енчо Енев от името на АБВ и Сава Попов от 

името на ББЦ срещу наше Решение № 1880 от 4 септември 2015 г. за 

назначаването  на  Общинската  избирателна  комисия в  община 

Тетевен. 

Жалбата се комплектува в момента. След комплектуването й 

ще бъде изпратена във Върховния административен съд. 

И двете жаби би трябвало да са качени във вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви жалба с вх. № МИ-10-94 от 7 септември 

2015 г., която е постъпила по електронната поща на ЦИК в 10,55 ч. е 

резолюцията на председателя, а в оригинал е получила в 13,42 ч. в 

два екземпляра. Тя е от Политическа партия Движението за права и 

свободи срещу Решение на ЦИК с № 1776-МИ/НР от 3 септември за 

назначаване на Общинска избирателна комисия Две могили, област 

Русе. 

Жалбата  се  комплектува  и  като  бъде  подготвена  ще  бъде 

изпратена във Върховния административен съд. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ е колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, само да ви уведомя, че към жалба от Движението за 

права и свободи срещу наше решение № 1668 от 1 септември. Към 
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самата жалба е изпратено допълнение към жалбата, което всъщност 

е нашето решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  докладвам ви пристигнала днес 

жалба,  очевидно  първо  по  електронната  поща,  а  след  това  и  в 

оригинал  към  входящ  номер  на  ЦИК  МИ-10-92  от  7  септември 

2015 г., пристигнала в 13,52 ч. от Движението за права и свободи, 

срещу  Решение  №  1758-МИ/НР  от  3  септември  2015  г.  на 

Централната избирателна комисия. Касае се за назначаване на ОИК 

в Сърница. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Жалбата  предстои  да  се  комплектува 

своевременно и да се изпрати във Върховния административен съд. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ганчева. 

И, колеги, да ви съобщя – извършени са проверки на списъци с 

избиратели,  подкрепящи регистрацията  на партии в ЦИК с вх.  № 

МИ-04-03-83  и  МИ-04-03-84  съответно  на  Политическа  партия 

„Българска социалдемократическа партия“ и на Политическа партия 

„Радикалдемократическа партия в България“. 

Колеги, който е бил дежурен, моля да се заяви.

Колеги, преминаваме към точка:

Проекти  на  решения  относно  поправка  на  технически 

грешки и промени в състави на ОИК. 

Първи докладчик е колегата Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви проект на решение за промяна в състава 

на ОИК Долна Митрополия.  Проектът се намира в папка с  моите 

инициали. 
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Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-217 от 6 септември 

2015 г. от Енгин Кючуков – упълномощен представител на партия 

ДПС за област Плевен, като в предложението за промяна се посочва, 

че  на  мястото  на  Алина  Емилова  Симеонова,  назначена  като 

секретар  на  комисията  първоначално,  е  предложено  да  бъде 

назначена  Миглена  Илиянова  Илиева-Димитрова.  Към 

предложението  са  приложени  заявления  от  Алина  Емилова 

Симеонова да бъде освободена от състава на ОИК в община Долна 

Митрополия  и  пълномощно  на  упълномощения  представител  на 

партията. 

След  като  беше  извършена  справка  по  преписката  на  ОИК 

община  Долна  Митрополия,  се  установи,  че  в  нея  се  съдържат 

декларация от предложения нов член, новото лице да бъде вписано в 

състава на Комисията по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66, 

както и копие от диплом за завършено висше образование. 

С  Решение  на  ЦИК  №  1917  от  5  септември  е  извършена 

поправка на решението, с което е назначена Комисията – Решение 

№ 1904 от 4 септември 2015 г. В решението за поправка е посочено, 

че Алина Симеонова е член на Общинската избирателна комисия, а 

не  както  неправилно  е  вписана  в  първоначалното  решение  за 

назначаване,  като  секретар  на  комисията.  Вследствие  на  това 

неправилно,  както  в  заявлението  за  освобождаване,  подадено  от 

Алина  Симеонова,  така  и  в  предложението  от  упълномощения 

представител  за  промяна  на  състава  на  ОИК  Долна  Митрополия, 

Алина Симеонова е посочена като секретар на комисията, а не като 

член.  Обаче  в  съответствие  с  Решение  № 1917,  което  казах  е  за 

поправка  на  първоначалното  решение,  следва  предложеното  ново 

лице – Миглена Илиянова Илиева-Димитрова, да бъде назначена не 

за секретар, а за член на Общинската избирателна комисия. 

Предвид изложеното  и  на  основание чл.  67,  ал.  1,  т.  6,  във 

връзка  с  чл.  51,  ал.  2,  т.  1,  предлагам  Централната  избирателна 
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комисия да приеме решение, с което да освободи Алина Емилова 

Симеонова като член на Общинската избирателна комисия в община 

Долна Митрополия и на нейно място да назначи Миглена Илиянова 

Илиева-Димитрова за член на ОИК в община Долна Митрополия с 

посочено в решението ЕГН. 

Това е проекта, който предлагам да приемем. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1946-МИ/НР. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, допусната е техническа грешка 

в Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г.  за  регистрация  на 

коалиция  „Народен  съюз“  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., като в „относно“ на 

решението  е  записано  „за  участие  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент“ вместо „за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове“. 

Моля  да  вземем  решение  за  поправка  на  тази  техническа 

грешка в „относно“ в решението, за да бъде отстранена. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Това е Решение № 1947-МИ.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам още едно решение за 

техническа грешка – в Решение № 1773-МИ/НР от 3 септември за 

назначаване  на  Общинската  избирателна  комисия  в  община 

Ковачевци  са  допуснати  две  грешки.  В  първия  абзац  има  текста 

„община  Земен“,  вместо  община  Ковачевци,  а  фамилното  име  на 

председателя е подписано като „Лазаров“ вместо „Лазов“. 

Съответно предлагам да вземем решение за поправка на тези 

две технически грешки. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1948-МИ/НР. 

Следващият докладчик е колегата Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

И аз имам две поправки на технически грешки. 

колеги,  с  вх.  №  МИ-06-176  от  7  септември  2015  г.  е 

пристигнало писмо от община Кула, област Видин. Допуснали сме 

техническа грешка в Решение № 1734-МИ/НР от 2 септември 2015 

г., като неправилно е изписано фамилното име на един от членовете 

на  комисията.  Неправилно  е  изписан  Станков,  следва  да  се  чете 

Станчев – Любомир Георгиев Станчев. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

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

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Това е Решение № 1949-МИ/НР. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото предложение е с вх. № МИ-

06-344 от 7 септември 2015 г., също по електронната поща от ОИК 

Якимово.  В  случая  председателят  ни  е  сезирал,  че  в  Решение  № 

1643-МИ/НР от 31 август 2015 г.,  името на един от членовете  на 

общинската комисия е неправилно  изписано, а именно следва да се 

чете  „Любомир  Станков  Велинов,  вместо  Любомир  Стойков 

Велинов. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Това е Решение № 1950-МИ/НР. 

Следващ докладчик е колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви проект на решение относно поправка на 

техническа  грешка  ,допусната  в  решение  1597  от  31  август. 

Съобщението е прието  по телефона. името на секретаря на ОИК в 

община  Сепарева  баня  да  се  чете  „Йорданка  Лазарова  Наумова-

Метаниева“ вместо „Йорданка Лазарова Наумова“. 

Направих справка в преписката. Единствено в декларацията е 

второто име с тирето, тъй като там беше пълно съгласие и в списъка 
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на кмета, и в предложенията на съответната партия. Тя е без второ 

фамилно име. 

Предлагам да направим тази техническа поправка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: България. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1951-МИ/НР. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  имам  и  следваща  поправка  на 

техническа  грешка,  би  трябвало  да  е  в  папка  с  моите  инициали, 

относно  решение  №  1796-МИ/НР  от  3  септември,  с  което  е 

назначена ОИК Тунджа. 

Предлагам  да  направим  следните  поправки  на  технически 

грешки  в  нашето  решение:  ЕГН-то  на  член  от  ОИК  в  община 

Тунджа  Елена  Димитрова  Иванова-Георгиева  да  се  чете,  както  е 

изписано.  Една  цифра  е  сгрешена.  И  името  на  член  на  ОИК  в 

община Тунджа да се чете „Гергана Димитрова Саллакова“ вместо 

„Гергана Димитрова Салакова“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1950-МИ/НР. 

Връщаме се към доклада на колегата Пенев. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във връзка с доклада, който ви 

направих,  за  допусната  техническа  грешка  в  решението  за 

регистрация  на  „Народен  съюз“  за  участие  в  настоящите  избори, 

пропуснах да докладвам още една техническа грешка, и тя е, че в т. 1 

от приложените към заявлението документи, датата на решението за 

създаване  на  коалиция  погрешно  е  изписана  като  18.08.2018  г., 

вместо 2015 г. 

Моля  да  допълним  решението,  което  вече  приехме,  с 

отстраняване и на тази техническа грешка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

направеното предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Цветозар  Томов,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,   Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Заповядайте, колега. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  да  ви  докладвам,  че  получихме  в 

оригинали  документи  за  замяна  в  Решение  №  1793.  Същите 

документи  ги  бях  получила  преди  да  докладвам  и  да  приемем 

решението, така че промените бяха направени своевременно, те са 

отразени в наше Решение № 1793, но в този случай в тези документи 

имаме един резервен член, който не беше посочен, затова предлагам 

да го допиша във втората част на решението – резервните членове. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик е 

колегата Ивков по промени и технически грешки. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Качени във вътрешната мрежа от днешна 

дата в папка с мои инициали са два проекта. 

Първо, решение за поправка на техническа грешка, допусната 

в  Решение  №  1759-МИ/НР  от  3  септември  на  Централната 
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избирателна комисия, с което е назначена ОИК в община Велинград, 

област Пазарджик. 

Допускаме поправка на техническа грешка в Решение № 1759-

МИ/НР – името на члена на ОИК в община Велинград да се чете 

Матей  Тошев  Стайков,  вместо  Матей  Ташев  Станков,  както 

неправилно сме изписали в решението. Така е дошло името. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1953-МИ/НР. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Следващият проект е идентично решение 

–  поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  наше  Решение  № 

1817-МИ/НР от  4  септември,  с  което е  назначена  ОИК в община 

Панагюрище, област Пазарджик. 

Предлагам ви да допуснем поправка на техническа грешка в 

горецитираното  решение,  като  името на  члена  на  ОИК в община 

Панагюрище да се чете Цветана Ангелова Чопаринова с „о“, вместо 

Цветана Ангелова Чупаринова с „у“, както неправилно е изписана в 

докладваното решение, което променяме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с предложения проект на решение, 

моля да гласува. 



15

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Това е Решение № 1956-МИ/НР.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  колегата 

Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа,  папка  МС  е  първият  проект  на  решение  за  допускане  на 

поправка на техническа грешка. 

Допуснали  сме  грешка  в  Решение  №  1886-МИ/НР  от  4 

септември,  като  за  заместник-председател  сме  посочили  Диана 

Атанасова Атанасова,  вместо Йова Иванова Христова;  в името на 

Селвие  Бесчетова  Манафова  сме  посочили  Силвия  Бесчетова 

Манафова,  и Росица Станимирова Чакърова-Енева е  посочено без 

фамилията Енева. 

Затова,  колеги,  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да 

допуснем поправка на техническа грешка в Решение № 1886-МИ/НР 

от 4 септември, като правилно изпишем целия състав на Общинската 

избирателна комисия в Рудозем, област Смолян. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1955-МИ/НР. 
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващият  проект  на  решение  е 

1972. 

Допуснали сме Техническа грешка в Решение № 1663-МИ/НР, 

с което сме назначили  Общинската избирателна комисия в община 

Мирково,  област  София.  Там  името  на  член  от  Общинската 

избирателна  комисия  Ангелина  Иванова  Димитрова  е  написано  с 

фамилията Маринова. 

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

допуснем поправка на техническа грешка в Решение № 1663, като 

запишем вярната фамилия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.

Това е Решение № 1956-МИ/НР. 

Следващият докладчик е колегата Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, получили сме по имейла с вх. 

№ МИ-06-337 от днешна дата сигнал от Теодора Салагьова, която ни 

сигнализира,  че  в  Решение  №  1874-МИ/НР  от  4  септември  е 

изписано грешно фамилното й име – Сапагьова, вместо Салагьова. 

Грешката съм допуснала аз,  четейки нейната декларация,  но 

който и от вас да погледне там няма буква „л“, написано е като „п“. 

Предлагам  да  приемем  решение  за  поправка  на  техническа 

грешка, допусната в решение № 1874-МИ от 4 септември 2015 г., 

като  фамилното  име  на  члена  на  комисията  Теодора  Спасова 

Салагьова, да се чете „Салагьова“, вместо „Сапагьова“, както грешно 

е изписано. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  

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

Колеги, това е Решение № 1957. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Пропуснах да кажа, че е за ОИК Елин 

Пелин. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик е 

колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо с вх. № към МИ-06-298 от 7 септември, като то 

е  от  кмета  на  община  Белослав  и  той  ни  пише,  че  във  връзка  с 

постъпили предложения до кмета на община Белослав от  коалиция 

„БСП лява България“ с входящ номер за промяна на длъжностите на 

предложените  от  партията  членове  в  състава  на  Общинската 

избирателна  комисия Белослав  и  от  коалиция  „България  без 

цензура“ със съответния входящ номер за поправка на техническа 

грешка: 

„Моля  да  бъдат  извършени  следните  промени  в  състава  на 

общинската избирателна комисия, като по отношение на коалиция 

„България  без  цензура“ става  въпрос  за  лицето  Мая  Пламенова 

Славова, което да стане Мая Пламенова Савова“. 

Аз  извърших  служебна  проверка  в  преписката  по 

назначаването  и  установих,  че  както  в  декларацията,  така  и  в 

предложението лицето е изписано така, както е по наше решение и 

може би в тази връзка е и полученото писмо от кмета на община 

Белослав, което ви докладвам сега с вх. № към МИ-06-298, където се 

казва,  че  с  писмо  с  изходящ  номер  и  във  връзка  с  направено 
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предложение  от  коалиция  „България  без  цензура“  поискахме 

промяна на фамилното име на Мая Пламенова Славова – член на 

ОИК Белослав. При извършената проверка в регистъра се оказа, че 

фамилното име на предложеното лице е правилно изписано.“ 

Предвид  което  в  тази  част  писмото  ви  го  докладвам  за 

сведение,  тоест  ние  имаме  правилно  изписване  на  името  в 

решението. 

По отношение  на  първата  част  моля  да  обърнете  внимание, 

искам да го обсъдим, тъй като става въпрос за следното. 

Лицата,  назначени  в  Общинската  избирателна  комисия 

Белослав като секретар, което е предложение на коалиция „БСП лява 

България“ и друго лице, което е за член, има предложение, което е 

входирано в общинската администрация на Белослав, като се казва: 

„Уважаеми  господин  Петров,  във  връзка  с  възникнали 

здравословни  проблеми,  моля  да  бъдат  направени  промени  в 

длъжността на членовете на ОИК Белослав от коалиция „БСП лява 

България“,  както  следва:  лицето  Вълкана  Радева  Иванова  е  било 

секретар, Златна Иванова Иванова – член.“ 

Тоест искат да разменим длъжностите. 

Моето  лично  мнение  като  докладчик,  но  все  пак  ще  се 

съобразя  с  мнението  на  комисията,  е,  че  от  така  направеното 

предложение, първо, не става ясно за какви здравословни проблеми 

и дали лицата са съгласни. Аз считам, че следва да е налице съгласие 

на  лицата.  Още   повече,  че  така  изписано  предложението  като 

„здравословни проблеми“, ако проблемът е сериозен, аз считам, че 

лицето няма да е годно нито като член, нито като секретар. 

Може би да върнем с едно писмо и да уточним, че за промяна 

се изисква и съгласието… 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Лична молба. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Волеизявление. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. Обединяваме ли се около това? И 

ще изготвя писмо в съответния смисъл, което ще бъде кратко. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  бива  да  го  съобщаваме,  това  е 

началото на работата на комисиите. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  няма  да  съобщавам  на 

Общинската избирателна комисия. Писмото, ако чухте, колега, е от 

кмета на община Белослав и сочи, че е постъпило предложение в 

общината от коалиция „БСП лява България“. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има им координатите на сайта, за това 

става дума. Защо ще пишете писмо да отиде до кмета, пък кметът да 

го препрати. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, направете предложение, аз ще 

се съобразя с решението на ЦИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам по-кратка процедура – да 

се изпрати имейл на посочения адрес на политическата партия, че за 

извършване на промяна трябва да постъпи молба и от лицето. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега, аз съм съгласна, че тепърва 

започват  да  работят  общинските  избирателни  комисии,  но  както 

коректно  докладвах,  предложението  е  постъпило  при  кмета  на 

община Белослав,  препратено ни е от кмета и аз считам,  че ЦИК 

следва да  отговаря  на тези,  които са  го  сезирали с нещо.  Защото 

кметът,  освен  че  ни  препраща  предложението,  ни  препраща  и 

придружително  писмо,  в  което  казва:  „Мога  да  приема  вашето 

предложение  и  да  го  разгледаме  отделно“,  тоест  да  уведомим 

централата  на  съответната  политическа  сила,  че  става  въпрос  за 

такова  постъпило  предложение  и  с  цел  нормалната  работа  на 

комисията,  но  считам,  че  няма  пречка  те  да  си  изпълняват 

задълженията,  както  са  назначени.  Да  ги  уведомим,  че  има 
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постъпило такова искане и следва да има волеизявление на лицето, 

освен писмото до кмета на общината. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Можем ли да обединим двете – писмото 

до кмета с копие до политическата сила? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да,  аз  съм  съгласна.  Приемам 

направеното предложение от колегата Матева да обединим до кмета 

с  копие  до  политическата  сила  в  смисъла  на  това,  което 

дискутирахме.  Все  пак  веднага  да  се  разбере  и  от  съответната 

политическа сила, че следва волеизявление от лицето. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, мнения? Съгласни ли сте 

да се изпрати писмо с копие? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Георги Баханов,  Емануил Христов, Ивайло  

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).

Колеги, следващият докладчик за поправка на решение съм аз. 

Става дума за техническа грешка в Решение № 1829-МИ/НР от 

4 септември, за назначаване на ОИК в община Копривщица, относно 

името на председателя. Изписано е Чавдар Петров Кънчев, а трябва 

да бъде Чавдар Петров Пенчев. 

Който е съгласен да се поправи името на председателя на ОИК 

Копривщица, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Маргарита Златарева,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,   Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Това е Решение № 1958-МИ/НР. 
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И още една техническа грешка в община Челопеч. Поискали 

сме  да  заменим  едно  лице,  ние  сме  го  заменили,  но  вместо  да 

напишем  името  Елена  Крумова  Лукова-Питекова,  сме  написали 

Цеца Елена Крумова Лукова-Питекова. 

Колеги,  моля  ви  да  гласуваме  поправка  на  тази  техническа 

грешка и за ОИК община Челопеч. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Маргарита Златарева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Решението е № 1959-МИ/НР. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик по 

тази точка е колегата Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  преди  малко  ни  се 

обади  председателят  на  общинска избирателна  комисия в  община 

Пловдив и с проект № 1979 в днешното заседание съм качил проект 

на Решение за поправка на техническа грешка в Решение № 1844-

МИ/НР  от  4  септември,  с  което  сме  назначили  Общинската 

избирателна  комисия в  община  Пловдив.  Допуска  поправка  на 

техническа грешка в цитираното преди малко от мен решение, като 

името на председателя на ОИК в община Пловдив да се чете Деница 

Николова Чингарова,  вместо Деница Николова Ченгарова,  както е 

изписано в първоначалното ни решение. 

Това ми е предложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  
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Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1960-МИ/НР. 

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред:

4.  Обсъждане  на  решение  за  допълване  на  образци  на 

изборни книжа 

Заповядайте, колега Сюлейман. 

Колеги,  когато  приемахме  дневния  ред  предложих  да 

разгледаме  решение за  допълване и ако комисията  се  обедини да 

приемем решение за допълване на образци на изборни книжа. 

Става дума за удостоверение за регистрация на партии в ОИК 

и регистрация на коалиции в ОИК. Вчера го обсъдихме с колегите, 

не знам защо не е приета такава изборна книга. Да отворим дискусия 

по  тази  тема  и  ако  има  обединение,  аз  съм подготвил  проект  на 

решение и съответно да приемем такива изборни книги. 

Проектите  на  решения  са  във  вчерашното  заседание,  папка 

МС. Това е удостоверение за регистрация на партии в ОИК. 

В проекта за решение самите изборни книги като номера са 

приложение № 96-МИ – удостоверение за регистрация на партиите в 

ОИК, и съответно приложение № 97-МИ е за коалициите. Това са 

самите  изборни  книги  и  проекта  за  решение  за  приемането  и 

утвърждаването им. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари по двете приложения? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги,  предлагам в самата изборна книга 

накрая да напишем датата и годината на изборите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме  с 

този проект. Коментари? 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: И ако може още едно предложение – горе в 

заглавието „Удостоверение за регистрация на коалиция или партия в 

ОИК“, тъй като партия и коалиция вече има от СИК, да има видима 

разлика. И отдолу посочваме коя е комисията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прие  се  това  от 

докладчика и от колегите. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка Грозева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1961-МИ. 

Колеги,  който  е  съгласен  да  го  изпратим  с  придружително 

писмо със стандартен текст до „Държавен вестник“ за обнародване, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка Грозева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

2. Проект на решение за назначаване съставите на СИК. 

Докладчик – колегата Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  проектът  е  с  №  1957  във 

вчерашно заседание.  

Колеги, докато се запознавате с решението, аз ви моля за едно 

протоколно  решение  –  да  възложим  на  „Информационно 
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обслужване“ да пусне днес формата на заявленията по електронен 

път за гласуване извън страната. 

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

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

няма.

Продължете, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искам  да  кажа,  че  единствената 

разлика  от  приетото  вече  решение,  напомням  краткия  доклад  от 

вчера.  Приеманото  веднъж  от  нас  решение,  въз  основа  на  този 

изборен  кодекс  за  формиране  на  състави  на  секционните 

избирателни комисии, когато бяха изборите за община Сърница, е в 

това,  че  в  т.  13 има съвсем незначителна  промяна в  процентното 

съотношение  на  партиите,  с  оглед  сегашните  състави  на 

парламентарните  групи,  както  са  отразени  в  писмото  на 

председателя на Народното събрание, което получихме от госпожа 

Цецка  Цачева,  с  техен изх.  № АД-536-00-17 от  18 август  2015 г. 

Беше по повод съставите на общинските избирателни комисии. Ние 

бяхме отправили питане и получихме този отговор. 

И  на  стр.  4  местата  в  ръководствата  на  СИК  и  местата  за 

членовете  на  СИК  се  определят  поотделно  по  общини,  съгласно 

Методическите  указания,  които  са  приложени.  Приложението,  по 

което  сме  дали  пример  за  начина  на  определяне  на  съставите  на 

секционните избирателни комисии и формулата, по която може да се 

изчисли точният брой на местата, е приложение към това решение. 

Трябва  да  е  качена  в  моята  папка  от  днешна  дата.  Нарича  се 

Методически  указания  и  ще  бъде  приложение  към  решението. 

Виждате,  че  в  тези  методически  указания  имаме  съотношение, 
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каквото е сега съотношението – спрямо  народните представители, 

определени  в  парламентарни  групи  и  съгласно  състава  на 

парламентарните групи като бройка. 

Ако искате да вървим точка по точка. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма нужда. 

В т. 26 е изпуснат срока. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И там е 29 септември. 

Можем  да  го  направим  „незабавно  след  приключване  на 

консултациите, но не по-късно от…“. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Само, колеги, да уточним – точка по 

точка ли вървим, или кой каквито съображения и обструкции има? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моята молба е да 

вървим по структурата, защото иначе, ако скачаме от точка на точка, 

ще пропуснем нещо. Обособяват се отделни части. Ето, след „реши“ 

имаме т. 1 и 2, ще имаме евентуално коментари по тях и след това 

надолу по текста. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: „1. Общинската избирателна комисия 

назначава съставите на СИК за провеждане на избори за общински 

съветници  и  кметове  и  националния  референдум,  насрочени  на 

25 октомври  –  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29 септември“.  Тук беше грешно отпечатано 25-и. „И съставът на 

подвижната секционна избирателна комисия – не по-късно от 10 дни 

преди изборния ден – 14 октомври 2015 г. и утвърждава списъка на 

резервните членове. 

След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя 

на  секциите  на  територията  на  общината,  ОИК със  свое  решение 

определя  броя  на  членовете  на  всяка  СИК,  съобразно  броя  на 

избирателите в съответната секция, като отчете обстоятелството, че 
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едновременно  с  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  се 

произвежда и национален референдум“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ще  направя  формално 

предложение за отлагане на тази точка, тъй като считам, че е важно, 

за да можем всички да се запознаем и да не губим време, когато го 

приемаме на следващо заседание. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  кога  ще  се  отложи?  Може  би  за 

сряда аз предлагам да отложим. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мен  няма  да  ме  има,  друг  ще  я 

докладва. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще го включа в утрешния 

дневен ред. 

Колеги, следващия проект за решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вчера  ви  докладвах  едно 

писмо  от  Столична  общинска  избирателна  комисия  с  няколко 

поставени въпроса. На първо място беше за номерата на изборните 

райони, тъй като, съгласно чл. 87, ал. 1, т. 3 общинските избирателни 

комисии трябва да определят номерата на всички изборни райони на 

територията  на  общината.  Този  проект  отдавна  е  в  процес  на 

подготовка.  В  тази  част  аз  поемам  по  писмото  на  Столична 

общинска  избирателна  комисия  да  докладвам  и  да  предложа  на 

вашето внимание, ако имаме готовност днес, ако не да го отложим за 

следващо  заседание,  но  проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа. 

Успях  единствено  колегата  Емануил Христов  да  го  помоля да  го 

погледне преди публикуването във вътрешната мрежа. 

Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в 

общината. Предлагам ви в отделни точки да се спрем на територията 

на  всеки  изборен  район  на  община,  един  път  многомандатен  за 
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избиране на общински съветници, едномандатен за кмет на община, 

териториите  на  всеки  административен   район  в  трите  града  с 

районно  деление  –  София,  Пловдив  и  Варна,  като  отделни 

едномандатни  изборни  райони  за  избор  на  кмет  на  район.  И 

територията  на  всяко  кметство  в  общината,  като  отделен 

едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство. 

Номерацията на общината да съвпада с първите четири цифри 

от Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г.  на ЦИК относно 

единната  номерация  на  секциите  в  страната.  Тоест  да  съдържа 

цифровия  номер  на  областта  и  цифровия  номер  на  областта  и 

цифровия на общината – четири позиции. Номерацията на изборните 

райони  съдържа  шестте  знака  от  тази  единна  номерация,  пак 

съгласно  единната  номерация  на  секциите,  област,  община  и  два 

цифрови на съответния район в тези три града.  И територията  на 

всяко  кметство  в  общината,  като  отделен  едномандатен  изборен 

район за избор на кмет на кметство да има номерация, която да се 

образува  по  следния  начин:  първите  две  позиции  да  са  на 

административния център на областта, следващите две позиции – на 

административния център на общината. Дотук те съвпадат с имената 

на  изборните  райони  по  т.  1.  И  последните  пет  цифри  са  на 

населеното място, номера по ЕКАТТЕ на административния център 

на кметството. 

Ако  ви  прави  впечатление  в  тази  формулировка,  че  съм 

включила населено място, административен център на кметството, 

то е с ясното съзнание, че в страната има съставни кметства.  Ако 

бяхме  със  съзнанието,  че  нямаше  съставни  кметства,  щях  да  ви 

предложа формулировка „на населеното място – кметство“. 

Общинската  избирателна  комисия,  разбира  се,  на  основание 

чл. 87, ал. 1, т. 3 трябва да определи и обяви номерата на изборните 

райони в общината, като при номерирането им ОИК се съобразява с 

единния  класификатор  на  административно-териториалните  и 
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териториалните единици в страната. Ако искате това изречение ще 

го добавим от нормата, която посочих преди малко. 

И предлагам да укажем на ОИК-овете,  че след приемане на 

решението  то  се  публикува  на  страницата,  обявява  се  на 

общодостъпното място, на което се обявяват по принцип решенията 

на  ОИК,  включително  и  чрез  други  подходящи  средства  и  се 

изпраща в общината. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, моето предложение е решението да е 

само  с  индекс  МИ,  да  отпадне  НР.  В  референдума,  разбира  се, 

районът, който се ползва, е самата община. Съобразно това решение 

районите ще станат ясни, тяхната номерация за осъществяването на 

гласуването в националния референдум. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други?  –  Не 

виждам. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува.

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Това е Решение № 1962-МИ. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, връщаме се на:

1. Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, в папка с моите инициали има два 

файла – „Наблюдатели“ и „Наблюдатели – 7.09“. За прегледност се 

постарах, макар че още не сме гласували решението, по нареждане 

на председателя, да нанеса поправките, които  коментирахме вчера и 

които сякаш бяха безспорни. Качил съм и първия вариант, за да си 
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направи  справка  всеки.  За  съжаление  нямах  възможност  да  ги 

прочета в цялост и е възможно да има някакви технически грешки в 

новия вариант. 

Не знам как предлагате да процедираме, на мен това решение 

ми дойде малко много. 

Декларация за съгласие на лицата съм го подчертал в синьо, 

защото сякаш остана последният спорен текст,  заради което не го 

приехме в неделя при второто влизане в зала. 

Ако искате да го чета ред по ред бързо? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нали го четохме. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Има  препратки  към  други  точки,  които 

след  преномерацията  не  са  променени.  Част  от  тях  вече  са 

поправени. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  официално  правя 

предложение т. 3.1.5 да се замени със следния текст: „Декларация от 

представляващия българската неправителствена организация, че са 

налице  писмени  декларации  за  съгласие  на  лицата,  заявени  за 

наблюдатели от неговата организация“. Примерно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да бъдат  упълномощени 

представители на съответната организация с името на организацията 

за  наблюдение  на  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове/националния референдум. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колега Златарева, да считам ли, че това е 

предложението, направено вчера от колегата Алексиева? 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   И  то  звучи  така:  „Декларация  от 

представляващия българската неправителствена организация, че са 

налице декларации за съгласие от лицата, завени като наблюдатели, 

да  бъдат  регистрирани  като  упълномощени  представители  на 
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организацията  за  наблюдение  на  изборите/националния 

референдум“. Това ли е текстът? 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   И  тя  ще  бъде  Приложение  №  1  към 

решението. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само „приложение“, защото е само едно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не е едно, защото вчера решихте и ако 

видите по-надолу аз съм го възпроизвел. Нямаме изборна книга…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  С  отделно  решение  ще 

бъде. 

Колеги, чухте формалното предложение. 

Който е съгласен т. 3.1.5 да звучи по начина, по който колегата 

Ивков финално прочете, моля да гласува. 

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Румен Цачев,); против 

–  6 (Севинч  Солакова,  Румяна  Сидерова,  Росица  Матева,  Ерхан  

Чаушев, Метин Сюлейман и Таня Цанева).

Нямаме това решение. 

Колеги, бих искала да попитам. Имаме четири варианта и се 

блокираме  и  по  четирите.  Не  би  ли  трябвало  най-накрая  да  се 

обединим около един вариант и този процес да тръгне. 

Ще  регистрираме  организации,  които  ще  предлагат  свои 

упълномощени  представители  за  наблюдатели,  наблюдателите  са 

такива,  за  да  създадат  по-голяма  гаранция  за  произвеждането  на 

законосъобразни и честни избори. Трябва да приемем това решение. 

Обръщам се към вас за разум и да престанем вече втори ден да 

се блокираме. 

Имате  ли  други  предложения,  които  биха  събрали 

необходимото мнозинство от 2/3? 
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Колеги, по т. 8 „приложение към настоящото  решение“ следва 

да отпадне, тъй като Централната избирателна комисия в оперативен 

порядък взе решение, че удостоверението за наблюдатели с индекс 

МИ/НР  ще  бъде  прието  с  отделно  нарочно  решение  като 

допълнителна  изборна  книга,  която  ще  бъде  обнародвана  в 

„Държавен вестник“. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Да  разбирам  ли,  госпожо  председател, 

включително  и  наблюдателите,  които  са  регистрирани  само  за 

референдума? Аз така съм го направил, защото си мислех, че ще си 

издаваме удостоверенията,  които имаме, за тези,  които са само за 

едното или само за другото. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  разбирам.  Бях 

пределно ясна – казах „с индекс МИ/НР“. 

Колеги,  други  въпроси,  докато  обмислите  още  веднъж 

ситуацията по т. 3.1.5? 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  според  мен  е 

хубаво  в  това  решение  да  включим  и  точката  откога  започваме 

регистрацията  на  наблюдателите,  защото  реално  погледнато,  така 

оставено,  означава  още  от  утре.  А  дали  ние  имаме  техническа 

възможност и от кой момент, за да можем да започнем да приемаме 

регистрацията на наблюдатели? 

В  тази  връзка  считам,  че  отдолу  трябва  да  бъде  посочено, 

както е по отношение на регистрацията на партиите, че регистрация 

на наблюдатели или заявленията ще се приемат от дата, която трябва 

да преценим кога да е, до датата – крайния срок, който е посочен в 

решението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Никога не пишем началната дата, винаги 

пишем само крайната. Кое тук е различното? 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  къде  да  бъде  това 

изречение? В коя точка и коя дата да определим за начало? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колегата беше ясен – в т. 2. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, мисля, че начална дата не следва да 

посочваме.  След  приемане  на  решението  и  влизане  в  сила, 

организациите,  които  желаят,  могат  във  всеки  един  момент,  ако 

желаят,  да се регистрират като наблюдатели. Ние не можем да ги 

ограничим  в  процеса  и  да  кажем:  започваме  след  две  седмици, 

защото така сме преценили. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  стигнахме  до  две 

конфликтни неща. 

Първото  конфликтно  нещо е  накрая  на  т.  23  да  отбележим 

началния  момент,  от  който  ЦИК започва  да  приема  заявления  за 

регистрация на наблюдатели. 

Предложение има ли докладчикът за начална дата? 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не. (Оживление) 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има предложение началната дата 

да бъде 14 септември – понеделник. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във  връзка  с 

нещата,  които говорим в оперативен порядък,  бих искала да кажа 

нещо. 

Първо, законодателят ни е поставил някакъв срок за приемане 

на това принципно решение, тоест преценката кога трябва да вземем 

решението,  е  направена  от  законодателя  по  определени 

съображения,  които  не  е  наша работа  в  момента да  дискутираме. 

Оттам  насетне,  чисто  организационно  ние  можем  да  преценим 

началната дата, но нека тя да бъде такава, която да осигурява баланс. 

Първо, да бъде близка до датата на вземане на това решение, както 

законодателят  е  възложил.  И  второ,  да  не  създава  прекомерни 

затруднения за дейността на Централната избирателна комисия. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: В т. 23 поставяме: ЦИК започва 

да приема на 14 септември. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обединяваме ли се 

около това? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Другият  вариант  е:  Централната 

избирателна комисия започва да приема заявления за регистрация, 

считано от… 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Виж  от  решението  за  регистрация  на 

партиите – същия текст. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Сега  отиваме  на  другия 

конфликтен текст – т. 3.1.5. След като не постигнахме съгласие нито 

за обща декларация на представляващия юридическото лице, нито за 

отделни декларации излиза, че този текст трябва да падне. 

Който е съгласен този текст да падне, моля да гласува. 

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман  и  Таня  Цанева); 

против  –  4 (Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Емануил  Христов  и  

Цветозар Томов).

Имаме решение. 

Колеги,  бих  искала  да  ви  кажа,  че  в  момента  в  залата  сме 

10 членове на ЦИК, нямаме кворум. 

Поради тази причина, колеги, давам 15 минути почивка. 

(Почивка)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  14 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум. 

Продължавам днешното заседание. 

Колеги, в почивката ми се обади господин Даниел Стоянов – 

председател  на  Обществения  съвет  към  Централната  избирателна 

комисия.  Разбира  се,  той  посочи  един  очевиден  факт  –  че  ние 
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закъсняваме  с  приемането  на  решението  за  регистрация  на 

наблюдатели.  И  се  изказа  доста  остро  по  идеята  ни  да  въведем 

начален  срок  за  приемане  на  документи  за  регистрация  на 

организации и на наблюдатели. Като включително каза, че при това 

положение, ако ние продължим да настояваме и ако продължим да 

не си вършим работата и да не приемаме това решение, той ще се 

почувства  длъжен  да  активира  останалите  организации  на 

Обществения съвет (той говори като председател на Обществения 

съвет) на действие по повод действията на ЦИК. 

Помоли  ме  да  ви  го  съобщя  и  ето  от  микрофон  аз  ви  го 

съобщавам. 

Колега Ивков, да приключим с това решение. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  За колегите, които бяха ангажирани като 

дежурни,  или  имаха  друга  неотложна  работа  преди  почивката,  в 

крайна сметка същественото, което решихме, е т. 3.1.5 да отпадне. 

Докладвам ви също така  технически грешки,  които моля да 

имате предвид – в т. 5, където пише „по т. 5” ще стане „по т. 4”; в 

т. 6, където пишеше на екраните ви „по т. 4.1.3 и 4.1”  ще стане по т. 

3 и т. 3.1”. 

И ви моля за такива очевидни неща, защото няколко пъти го 

преномерирах в процеса на писане и след поправките,  които бяха 

доста към моя първоначален проект,  приети в зала,  има очевидни 

такива  грешки,  които  не  сочат  текста,  а  сочат  предишната  му 

номерация,  ще  бъде  внимателно  преномерирано,  след  като 

евентуално приемем решението. 

Другото нещо, което изпуснах като докладчик при дебата за 

темата  за  декларациите  –  обсъждахме  вчера  много  дълго, 

включително и в работно заседание,  импровизирано извън зала,  и 

като че ли останах с впечатление,  че колегата  Солакова повдигна 

въпроса и много резонно ми се стори поне на мен като докладчик, и 

искам да ви предложа още една точка. 
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Последното  нещо,  което  ще  предложа,  може  би  ще  ми 

помогнете  за  систематичното  място  –  непосредствено  след 

регистрацията и преди да започнем с правата трябва да е и отново 

ще се преномерира, за така наречената от нас „дерегистрация”. Не 

знам доколко е  правилен този израз,  но да включим един текст в 

това решение, че всяко лице, регистрирано като наблюдател… 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това беше предложение на  Емануил 

Христов. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не  съм  го  чул.  Предложението  е 

обсъждано и с колегата Емануил Христов. Аз също го възприемам, 

още  повече,  че  ние  имаме  практика  в  това  отношение.  От  друга 

страна възникват много казуси – примерно лица, които не са знаели, 

че ще бъдат посочени, или пък лица, които искат да заемат място в 

секционна  избирателна  комисия,  пък  в  списъците  ще  бъдат 

отхвърлени, поради това че са регистрирани, да им дадем право да 

изберат коя от двете длъжности да заемат в процеса. И още доста 

такива случаи – примерно невъзможност да изпълняват функциите 

си, те стават длъжностни лица. 

Затова  ви  предлагам  да  включим  точка  със  следното 

съдържание и тя да е в новото решение, може би след т. 6, преди 

публикуването на регистрите, или като т. 6.1, за да не се промени 

номерацията  за  сетен  път,  и  тя  да  гласи,  че  „Всяко  лице, 

регистрирано  като  наблюдател  от  неправителствена  организация, 

може  да  поиска  от  Централната  избирателна  комисия  неговото 

заличаване  като  наблюдател  със  заявление  свободен  текст”.  Не 

считам, че е нужно да правим нова изборна книга за всеки случай, но 

оставям вие да прецените. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който е  съгласен  да се включи нова т.  6.1,  моля да 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма.

И,  колеги,  с  това  подлагам  на  гласуване  целия  проект  на 

решение. 

Колеги, който е съгласен с този проект на решение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 2  (Емануил Христов,  

Росица Матева).

Колеги, това е Решение № 1963-МИ/НР. 

Колеги,  забравих  да  кажа  в  началото,  че  колегата  Нейкова 

ползва отпуск. 

Позволете ми съобщение. 

Колеги,  пристигнали  са  доста  проверки  на  списъци  на 

избиратели, подкрепящи регистрации на партии в ЦИК. Това са вх. 

№ МИ-04-03-86, вх. № МИ-04-03-87, вх. № МИ-04-03-85, вх. № МИ-

04-03-91, вх. № МИ-04-03-89, вх. № МИ-04-03-88, вх. № МИ-04-03-

92 и вх. № МИ-04-03-90 съответно за политически сили „Движение 

Напред  България“,  „Българска  левица“,  „Солидарност“,  „ВМРО  – 

Българско национално движение“, „Възраждане“, „Ред, законност и 

справедливост“,  „Национално  движение  за  стабилност  и  възход“, 

„Българска демократична общност“. Ще ги разпределя на дежурните 

колеги. 

Заповядайте, колега, да докладвате жалба. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, постъпила е жалба чрез 

ЦИК  до  Върховния  административен  съд  срещу  решение  за 
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регистрация  на  ОИК  Антон,  Софийска  област  от  Политическа 

партия „Движението за права и свободи“ срещу използвания жребий 

при определяне на липсващия кандидат. 

Ще придвижа жалбата да се окомплектова. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

информацията. 

Продължете с жалбите, те са с приоритет. 

Заповядайте. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-10-91  от 

07.09.2015  г.  е  постъпила  жалба  от  Политическа  партия 

„Движението за права и свободи“ против наше решение, с което сме 

назначили Общинската избирателна комисия Шабла. 

Преписката  ще  се  окомплектова  и  ще  се  изпрати  във 

Върховния административен съд. 

Докладвам  ви  жалба  от  Красимира  Кирилова  Любенова  – 

упълномощена  от  представляващия  коалицията  „Патриотичен 

фронт“  против  решение  на  Централната  избирателна  комисия  за 

назначаване на Общинската избирателна комисия в община Балчик. 

Докладвам ви с  вх.  № МИ-10-103 от 07.09.2015 г.  жалба от 

Политическа  партия  „Движението  за  права  и  свободи“  против 

Решение  на  ЦИК  за  назначаване  на  Общинската  избирателна 

комисия Стара Загора. 

Докладвам ви и жалба от Политическа партия „ГЕРБ“ срещу 

решение на Централната избирателна комисия, с което е назначен 

съставът на Общинската избирателна комисия Златица. 

Жалбите  ще  бъдат  окомплектовани  и  изпратени  във 

Върховния административен съд. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № МИ-10-

98 от 07.09.2015 г. от Политическа партия АБВ срещу наше Решение 
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№ 1793 относно назначаване на Общинската избирателна комисия 

община Кочериново, област Кюстендил. 

Ще бъде окомплектована и изпратена. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, приключихме с докладите по жалбите. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

6. Разглеждане  на  заявление  от  Българската 

комунистическа партия. 

Ще помоля докладчика да се произнесе по това заявление.

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-597  от 

4 септември 2015 г.  в  Деловодството  на  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпила  молба  от  представляващия  Българската 

комунистическа  партия  Крум  Борисов  Захариев.  Към  молбата  са 

приложени решения, документи от 2005 г. – Устав от 2005 г., разни 

удостоверения,  решения  от  2001  г.  за  регистрация  на  партията, 

образци от печати, удостоверения от Сметната палата. Всички са от 

2005 г. Без приложено актуално състояние на партията, от което да е 

видно кой е  представляващия.  Аз  направих  справка  в  Софийския 

градски  съд,  въпреки  че  трябва  да  има  публичен  регистър  на 

партиите, такъв няма, но направих справка, от която установих, че 

Крум  Борисов  Захариев  не  е  представляващ  партията  Българска 

комунистическа партия. 

Документите  не  са  отбелязани  в  регистъра  на  Централната 

избирателна комисия, съответно не са дадени указания. 

Считам,  че  следва да  отхвърлим искането  на  Крум Борисов 

Захариев, тъй като не е представил изискуемите документи. 

Диспозитивът   ми  е  „отхвърля  искането“,  въпреки  че 

производството е охранително, регистърно и ние следва да откажем. 

Но  предвид  това,  че  процедурата  не  е  минала  през  регистъра  на 
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Централната  избирателна комисия,  а  на  деловодството,  предлагам 

диспозитивът да е „отхвърля искането на Крум Борисов Захариев за 

регистрация  на  Политическа  партия  „Българска  комунистическа 

партия“, като мотивите ми са, че представляващият БКП, все още не 

е изтекъл срокът, може съответно да заяви участие. 

Това е моят доклад – предлагам да му отхвърлим искането. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не  е  ли  по-коректно  „отказва  да 

регистрира“? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, обясних, че отказва да регистрира 

е по-коректно, защото е охранително производство, но предвид на 

това, че не е в регистъра подадено, не сме дали указания, което по 

същество е същото – отказваме му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1964-МИ. 

Продължаваме със следващ докладчик в залата. 

Заповядайте,  колега  Ганчева,  по  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо  до  Централната  избирателна  комисия  с 

вх. № МИ-15-269 от 7 септември, което е подписано от секретар и 

председател  на  Общинската  избирателна  комисия  Горна  Малина, 

обаче назначени в състав 2011 г. 
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Обективирано  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

няколко дежурства и заседания. 

Колеги на мен лично, като докладчик по поредното писмо от 

ОИК  Горна  Малина  ми  прави  впечатление,  че  има  искания  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  дежурства,  които  касаят 

подготовка на материали за следващо заседание. Аз ще си позволя 

да  ви  ги  изчета  и  комисията  да  прецени  дали  да  удовлетвори 

искането за изплащане на възнаграждения за дежурства и заседания. 

„На основание Решение № 1486-МИ от 10.11.2011 г. на ЦИК, 

приложено ви изпращаме искания за заплащане на възнаграждения 

на членове на ОИК Горна Малина, съгласно приложената по-долу 

справка: 

1. С писмо с входящ  номер, председателят на Общински съвет 

Горна  Малина ни изпрати по компетентност оставката от Борислав 

Димитров Горанов – общински съветник в Горна Малина. Писмото е 

получено  от  секретаря  на  ОИК  Горна  Малина  Симона  Костова, 

която още същия ден – 6 август, даде дежурство по т. 9, б. „а“ от 

наше решение, за свикване на членовете на ОИК и подготовката на 

материалите за провеждане на заседание на ОИК на 11 август. 

Съответно  по  така  направеното  искане  има  искане  за 

изплащане на дежурство на секретаря на 6-и. 

2. На заседанието на 11 август 2015 г. са присъствали 10 члена, 

които  са  взели  решение  по  протокол  №  46,  за  да  освободят 

общинския  съветник  Борислав Горанов за  правото  му да  направи 

възражение. Решението е оповестено на сайта. 

3.  В  законоустановения  тридневен  срок   не  е  постъпило 

възражение  от  Борислав  Димитров  Горанов  или  друго 

заинтересовано лице. На 15 август секретарят на ОИК Горна Малина 

отново  е  дал  дежурство  по  т.  9,  б.  „а“  от  Решение  №  1486  за 

свикване  на  членовете  на  ОИК,  подготовката  на  материалите  за 
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провеждане  на  заседание  на  17  август  и  изготвяне  на  проекти  за 

решения. 

4. На заседание на 17 август присъстват 10 члена и са взели 

решение  по  протокол  №  114  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията  на  Борислав  Горанов  –  общински  съветник  от 

общински съвет  Горна  Малина,  от  местна  коалиция „Референдум 

„Зелена партия – движение за европейска интеграция“ в общински 

съвет  Горна Малина,  поради подаване на  оставка  и анулиране на 

издаденото му удостоверение. Решенето е оповестено на сайта. 

5.  На  24  август  секретарят  на  ОИК  Горна  Малина  Симона 

Богданова дава дежурство по т. 9, б. „а“ от наше Решение № 1486-

МИ от 10.11.2011 г. за свикване на членовете на ОИК, подготовка на 

материалите за провеждане на заседание на ОИК на 25 август 2015 г. 

и изготвяне на проекти за решения. 

6. На заседанието на 25 август присъстват 10 члена и е взето 

решение  №  115  по  протокол  №  48  за  обявяване  за  избран  за 

общински  съветник  следващия  от  съответната  местна  коалиция  в 

листата.“ 

В крайна сметка искането за изплащане на възнаграждение е 

за:  6  август  –  дежурство  от  секретаря,  11  август  –  заседание, 

10 члена, от които председател и секретар, 15 август – за дежурство 

отново  от  секретаря,  17  август  –  заседание  10  члена,  от  които 

председател  и  секретар;  и  24  август  –  дежурство  на  секретаря, 

25 август – заседание 10 члена, от които председател и секретар. 

Моля  да  гласуваме  да  бъдат  изплатени  така  направените 

искания за дежурства и заседания за сметка на държавния бюджет на 

ОИК Горна Малина. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“… 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега,  за 

процедура. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, предлагам прегласуване, 

защото  всъщност  при  тези  преписки  поне  аз  се  доверявам  на 

докладчика и той казва какви са документите при него, и на какво 

трябва  да  се  изплати.  Ние  не  ги  гледаме  документите.  Аз  бих 

гласувала да не се изплаща, ако докладчикът счита същото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  не  съм  казала,  че  има 

нередности  в  документите.  Напротив,  документите  са  изрядни  за 

така направените искания за изплащане на възнаграждения. Това, че 

аз  съм  докладчик  по  конкретна  преписка,  не  означава,  че  би 

следвало  винаги  да  имам  положителен  вот  при  гласуването  на 

самата преписка и самото искане. Още в началото на доклада си за 

коректност казах,  че на мен лично ми прави впечатление,  че  има 

множество дежурства, дадени от секретаря на ОИК Горна Малина 

във връзка с предходни доклади. И затова по вътрешно убеждение, 

макар че считам, че са налице правни основания за изплащане на 

исканото възнаграждение, аз гласувах „против“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Беше необходимо да се допълни доклада преди процедурата 

по прегласуване. 

Колеги, предложението е да се изплати. Прегласуване. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Какво гласуваме сега? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отменям 

гласуването. 

Процедурата на колегата Златарева… 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ако  гласуваме  „против“,  няма  да  се 

изплати на всички. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Така каза докладчикът. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не казвам така. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Абсолютно по закон са действали. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има процедура по 

прегласуване. 

Подлагам на прегласуване да се изплатят тези възнаграждения. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Румяна Сидерова); против – 1 (Маргарита Златарева).

Продължаваме с регистрация на политически партии.

Заповядайте, колеги, които сте готови. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам готови две партии и проекта за 

изборна книга, който е много кратък. 

Колеги, с днешна дата в ЦИК е пристигнал протокола от ГД 

„ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на подписката в подкрепа на 

регистрацията  на  партия  „Радикалдемократическа  партия  в 

България“. Налице е необходимият брой записи – над 2500, поради 

което  ви  предлагам  да  вземем  решение  за  регистрацията  на  тази 

партия. 
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Останалите  документи,  които  се  намират  в  преписката,  са 

проверени  при  постъпването  й  в  ЦИК  и  всички  необходими 

изисквания са спазени от партията. 

Проектът е с № 1982. Предлагам ви да го гласуваме. 

В предпоследния абзац ще поправя техническата грешка, като 

навсякъде,  където  е  останал  стария  тест  ще  бъде  написано 

„Радикалдемократическа партия в България“ с големи  букви. 

В  диспозитива  наименованието  на  Радикалдемократическата 

партия ще бъде изписано с големи букви. А във втория абзац, който 

гласи „наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Радикалдемократическа партия на  България“ ще остане по начина, 

по който е изписан в момента, тъй като така е заявен за отпечатване 

в бюлетината. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна 

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1965-МИ. 

Продължете, колега. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Другият  проект  е  с  №  1980  – 

Българска социалдемократическа партия. 

В заявлението е без кавички. Тук обаче текстът за отпечатване 

в бюлетината е с големи букви. 

В  абзаца,  който  касае  извършената  проверка  е  написано  с 

малки  букви,  защото  така  е  описана  в  протокола,  който  ни  е 

представила  ГД „ГРАО“,  което  не  отменя  факта,  че  е  извършена 

точно проверката на тази партия. При проверката са установени над 
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3000  коректни записа.  Налице  са  изискванията  за  регистрация  на 

партията,  доколкото  всички  документи  са  проверени  още  при 

подаването  на  заявлението  и  са  изрядни.  Представени  са 

необходимите  документи,  съгласно  изискванията  на  Изборния 

кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

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

Това е Решение № 1966-МИ. 

И, колеги, като ви казах, че отсъства колегата Нейкова, поради 

отпуск,  пропуснах  да  кажа,  че  и  колегата  Мусорлиева  отсъства 

поради отпуск. Това са двете уважителни отсъствия. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

проект  №  1984  в  днешното  заседание,  във  връзка  с  постъпило 

заявление  от  Политическа  партия  „Земеделски  съюз  „Александър 

Стамболийски“ за регистрация в националния референдум. 

Подготвил съм проекта. Политическата партия е регистрирана 

в местните избори с Решение № 1635-МИ от 31 август 2015 г., като 

заявената е алтернативна позиция на въпроса на референдума „Не“, 

с  мотивите,  които  са  описани  в  проекта  и  които  са  описани  в 

заявлението. 

Молбата  ми  е  да  го  погледнете  като  проект.  Следвал  съм 

приетите изисквания към решенията в тези случаи, когато е ставало 

въпрос за чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите. 

Но  с  оглед  обстоятелството,  че  към  момента  винаги  сме 
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регистрирали  позицията  в  подкрепа  на  въпроса,  а  в  случая  е  в 

подкрепа на алтернативната позиция на въпроса,  затова просто да 

погледнем дали така е добре изписано. След което ви предлагам да 

приемем решението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Колеги, това е Решение № 1967-НР. 

Колеги, преминаваме към следваща точка:

5. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо с вх. № МИ-14-18 от 4 септември от кмета на 

община Долни Чифлик, като искането е, съгласно Решение на ЦИК 

№  1098-ПВР/МИ  от  6.10  и  във  връзка  с  необходимостта  от 

освобождаване на помещението за съхранение на изборни книжа и 

материали за предстоящи избори за общински съветници и кметове, 

и за национален референдум на 25 октомври, е необходимо Вашето 

разрешение за достъп до запечатано помещение № 1 в сутерена на 

сградата  на  общинска  администрация  Долен  Чифлик  с  цел 

преместване на изборните книжа и материали в друго помещение до 

изтичане на срока за съхранение. 

Проектът  на  решение  се  намира  в  папка с  вчерашна дата  с 

моите инициали и е с № 1659. То е аналогично на всички решения, 

които  приехме  вчера.  И  се  разрешава  достъп  до  запечатаното 

помещение с цел преместването на изборните книжа до изтичане на 
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срока  за  съхранение  и  във  връзка  с  необходимостта  от 

освобождаване на помещението. Достъпът ще се осъществи по реда 

на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,   Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1968-ПВР/МИ. 

Колеги,  има  ли  още  искания  за  отваряне  на  помещения?  – 

Няма. 

Колеги, връщаме се на технически грешки в състава на ОИК. 

Заповядайте, колега. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви. 

Уважаеми  колеги,  проектът  на  решение  е  в  моя  папка  с 

№ 1986. 

Допуснали  сме  техническа  грешка  в  Решение  №  1821  от 

4 септември, с което решение сме назначили ОИК в община Шумен. 

Грешката е в изписването на името на члена на ОИК. В решението е 

записано Юлиян Свежинов Русев, а трябва да бъде Юлиян Снежанов 

Русев. 

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

допуснем поправка на техническа грешка в Решение № 1821, като 

посочим правилно изписване на името, а именно Юлиян Снежанов 

Русев. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1969-МИ/НР. 

Заповядайте. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  на  решение 

относно  поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение 

№ 1794-МИ/НР от 3 септември, с което е назначена ОИК Стралджа, 

област Ямбол. 

Сега ще ви прочета и предложението, но искам предварително 

да  кажа  –  прегледах  преписката,  имената  са  дадени  както  от 

политическите  сили,  така  и от  кмета,  както ние сме ги  изписали. 

Разликата е в това, че в декларациите те са били по друг начин. Така 

че малко като извинение – не е наша грешката, това ми е мисълта. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Цанева,  аз  не 

приемам  твърдение,  че  грешката  не  е  наша.  Ние  не  проверяваме 

какво ни е дал кметът, ние имаме целия пакет от документи и трябва 

да прегледаме абсолютно цялата документация. 

Прощавайте, че Ви отправям реплика. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Абсолютно сте права, но все пак казвам, че 

има и някакво обяснение на тази грешка. Това исках да кажа. 

Колеги,  предлагам  ви  Централната  избирателна  комисия  да 

допусне поправка на  техническа  грешка  в  Решение № 1794,  като 

името на председателя на ОИК в община Стралджа да се чете Ани 

Стефанова Канева, вместо Ани Канева Стефанова. И името на члена 
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на ОИК в община Стралджа да се чете Донка Нихтянова Иванова, 

вместо Донка Иванова Нихтянова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1970-МИ/НР. 

Колега Сидерова, заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът е с № 1981 в моята 

папка с днешна дата. 

Предлагам  ви  да  бъде  относно  утвърждаване  на  образец  на 

изборна книга – удостоверение за назначен наблюдател на изборите 

за  общински  съветници  и  на  националния  референдум  на 

25 октомври 2015 г. Основанието е чл. 6, ал. 1. 

Решението  е:  утвърждава  образец  на  изборна  книга  – 

удостоверение  за  назначен  наблюдател  на  изборите  за  общински 

съветници и кметове и на националния референдум. И към същото 

това решение е приложението на удостоверение за наблюдател от 

българска неправителствена организация на местните избори и на 

националния  референдум. 

Съдържанието  е  почти  идентично  с  другите  удостоверения, 

само в текста  пише „е регистриран за наблюдател на изборите за 

общински  съветници  и  кметове  и  на  националния  референдум, 

насрочени на 25 октомври като упълномощен представител на…“ – 

място  за  изписване  на  наименованията  на  българската 

неправителствена организация. 
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В основанията, колеги, освен чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс, 

допълвам основанията, които са вписани в самото удостоверение – 

чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8, и чл. 116 от Изборния кодекс, както и § 2 от 

Преходните  и  заключителни  разпоредби  на  Закона  за  прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление. 

Наименованието е „Удостоверение за наблюдател от българска 

неправителствена организация на изборите за общински съветници и 

кметове и на националния референдум. 

В основанията добавяме и § 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за прякото участие. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложения проект на решение? 

Колеги, коментари отвъд техническите в оперативен порядък? 

– Нямате. 

Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 

да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 1971-МИ/НР. 

Колеги, който е съгласен това решение да го изпратим с един 

стандартен  придружителен  текст  до  „Държавен  вестник“  за 

обнародване, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 

против – няма.

Колеги, продължаваме с жалби и сигнали. 

Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпила е жалба от представител на 

Политическа  партия  „ГЕРБ“,  общинското  ръководство  Своге, 

упълномощен представител е лицето, срещу наше Решение № 1875-

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

Своге. 

Предлагам  да  бъде  окомплектована  и  изпратена  утре  при 

първа  възможност  на  Върховния  административен  съд  за 

разглеждане. 

Имам и още една жалба, която е от няколко реда, от Валери 

Симеонов  –  коалиция  от  партии  „Патриотичен  фронт  –  НФСБ  и 

ВМРО“.  Жалбата  е  до  Централната  избирателна  комисия  срещу 

това,  че  сме  назначили  представителя,  предложен  от  ВМРО. 

Всъщност самото писмено предложение е направено от едно и също 

лице, което има пълномощни и от председателя на партия ВМРО, и 

от председателя на партия НФСБ. Аз предпочетох юриста, когато ви 

докладвах и така приехме – да се назначи юриста. 

Аз обаче предлагам тази жалба, макар че е само до нас, да я 

препратим  към  Върховния  административен  съд  със  съответното 

окомплектоване, тъй като ние не можем да разглеждаме тези жалби. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

това предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
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Колеги, това ли бяха жалбите? Сега разпределям още. 

Колеги, преминаваме към следваща точка: 

10. Доклади по писма. 

Първи докладчик е колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на този етап ще ви докладвам 

едно писмо от секретаря на община Варна, а после ще  помоля други 

колеги,  докато публикувам във вътрешната мрежа писмото,  което 

подготвям във връзка с поставените въпроси. 

С  вх.  № МИ-06-388  от  4  септември  2015  г.,  сме  получили 

писмо  от  секретаря  на  община  Варна.  В  писмото  се  поставят 

въпроси,  свързани  включително  и  с  възможността  да  се  упражни 

правото на глас от избиратели на територията на Варненска община, 

с оглед на това, че в изпълнение на § 10 от Наредбата за изменение и 

допълнение  на  Наредба  №  РД-02-20-9  от  2012  г.,  издадена  от 

министъра на регионалното развитие с правно основание от Закона 

за гражданската регистрация на територията на община Варна има 

служебно заличени адресни регистрации. 

Секретарят на община Варна резонно поставя въпроса, че след 

заличаването на адреса в класификатора, лицата ще бъдат заличени 

и от Национална база данни „Население“, което означава, че лицето 

ще  остане  без  адрес,  респективно  без  избирателна  секция,  аз 

продължавам  изречението  –  респективно  ще  бъде  ограничен  в 

упражняването на правото на глас. 

Тъй като печатането на предварителните избирателни списъци 

започва на 4 септември, тези лица ще бъдат включени в тях, – казва 

секретарят – но в същото време срокът за извършване на проверки и 

заличаване на адреси без сгради е 21 септември 2015 г. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли го качено в мрежата? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  аз  помолих  преди  малко  да  го 

погледнете. Сигурно е в папка заседания от 4-и. 
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Ако искате да го отложим, защото е изключително важно. И 

този  път  аз  ще  ви  предложа  да  напишем  на  ГРАО,  с  копие  до 

заместник  министър-председателя  и  министър  на  еврофондовете 

господин Томислав Дончев с копие до министъра на регионалното 

развитие  и  с  копие  до  секретаря  на  общината  и  да  изискаме  и 

настояваме за отговор-становище от главна дирекция „ГРАО“. 

Колеги,  тъй  като  има  легална  дефиниция  на  понятието 

„заличаване  на  адресна  регистрация  в  Закона  за  гражданската 

регистрация,  и  съгласно  тази  дефиниция  това  е  автоматизирано 

възстановяване  на  предходния  постоянен  и/или  настоящ адрес  на 

лицето. Тоест,  ако лицата имат валидни постоянен или/и настоящ 

адрес  –  предишни,  преди  тези,  които  са  заличени  сега,  няма 

проблем. Проблемът ще възникне тогава, когато същите тези лица 

не са имали валидни предишни адреси. Тоест, ние пак ще се въртим 

в един омагьосан кръг. 

РОСИЦА МАТЕВА: На практика няма как да имат. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  И този път няма да приема, че ГРАО 

няма отношение по въпроса. Съгласно Устройствения правилник на 

Министерството на регионалното развитие, ГРАО дава методически 

указания,  подпомага  и  контролира  дейностите  на  общинските 

администрации по въпросите, свързани с гражданската регистрация, 

включително и адресни регистрации с оглед на това, че поддържа 

класификатори  на  постоянен  и  настоящ  адрес,  национална  база 

данни, отговаря за зареждане и презареждане на локална база данни 

население,  регионална  база  данни  население,  като  ползва  базата 

данни „Национална база данни „Население“. 

Затова  предлагам  да  настояваме  пред  ГРАО  да  излезе  със 

становище,  за  да  може  Централната  избирателна  комисия  да  се 

включи  като  част  от  тези  институции  и  органи,  които  имат 

отношение, тези лица да не бъдат лишени от правото на глас. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, важен е въпросът. 

Моля  ви  да  се  запознаете.  Става  дума  за  упражняване  на 

избирателни права. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Няколко писма за сведение. 

Както  разбрахме  днес,  на  7  септември  2015  г.  е  изпратено 

писмо  от  заместник  министър-председателя  по  европейските 

фондове  и  икономическата  политика  до  областните  управители, 

кметове на общини, министъра на вътрешните работи, министъра на 

регионалното развитие, външните работи, националното сдружение 

на общините, националната асоциация на секретарите на общините в 

Република България с копие до Централната избирателна комисия. 

Това  е  указанието  във  връзка  с  организационно-техническата 

подготовка на изборите. Писмото, чийто проект ние съгласувахме. 

Колеги, ще бъде обособена папка в стая 23. 

На  този  етап  за  сведение  ви  докладвам,  тъй  като  ще  бъде 

обсъдено,  заедно  с  писмото  с  изразено  становище  по  проекта  на 

решение за контрол при отпечатване на хартиените бюлетини, МИ-

00-7-1  от  2  септември  2015  г.  от  изпълнителния  директор  на 

Печатницата  на  БНБ.  Това  е  по  повод  нашето  писмо,  с  което 

поискахме ясно становище, категорично да се изрази конкретно по 

предложенията на „Демакс“ АД и на „Информационно обслужване“. 

Те  ни  уведомяват,  че  не  са  детайлно  запознати,  а  най-общо  с 

възможностите на предлаганата от „Демакс“ уеб базирана система за 

управление на процеса по печат на бюлетини и изборни книжа. А от 

предложението на „Информационно обслужване“ не става ясно кога 

описаните  в  писмото  и  необходими  данни  за  отпечатване  на 

бюлетини могат да бъдат предоставени на печатниците, за да бъдат 

спазени установените в закона срокове за изработване и доставка. И 

са посочили конкретно в какви срокове кои данни изискват да бъдат 

предоставени на печатниците за първи, съответно за втори тур. 

За сведение ви го докладвам на този етап. 
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С  конкретни  данни  по  проекта  на  решение  за  контрол  при 

отпечатване на хартиените бюлетини се съдържа във вх. № МИ-00-

76 от 4 септември 2015 г. 

Последните две писма, колеги, заедно с проекта на решение за 

контрол, ще помоля да бъде обособена една обща папка с днешна 

дата,  за  да  можем  по-лесно  да  се  запознаем  с  тях,  когато  ще  ги 

гледаме в детайли и с подробности. 

Това е на този етап. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, в рубрика „Писма“, имам 

да ви докладвам две писма, които за мен са не особено важни, но все 

пак. 

Във вътрешна мрежа в заседанието от 6-и, има папка МЗ, в 

която съм публикувала отговорите на две писма. 

Едното  е:  „Защо  няма  места  за  гласуване  на  български 

граждани  в  Украйна?“.  И  аз  казвам  в  писмото  това,  което  ще 

публикуваме на страницата, че в последните пет години, а именно 

избори  за  Народно  събрание  в  Киев,  Украйна,  са  гласували  69 

избиратели, поради което няма как да се отвори автоматична секция. 

Българските граждани, които желаят, могат да подават заявление. 

Може  би  отговорът  вече  е  закъснял,  защото  имаме  същото 

обявление на страницата. 

Който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Маргарита Златарева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

И другото писмо е в  същата папка от същия ден.  Янков ме 

пита  какъв  е  срокът  за  подаване  на  заявленията?  И  какво  значи 

„български гражданин, живеещ извън страната, който има право да 

гласува за референдум“? Прочетете отговора. И съм казала какви са 
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изискванията  към  тези  български  граждани,  които  желаят  да 

гласуват за национален референдум. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Продължаваме. 

Заповядайте, колега. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Имам два сигнала,  колеги, които 

са ми разпределени. 

Единият е с вх. № МИ-10-102 от 7 септември 2015 г. – сигнал 

срещу ОИК Ивайловград от господин Митев от партия „Българска 

социалдемокрация“.  Информира,  че  председателят  на  ОИК 

Ивайловград по телефона информирал пълномощника, че ОИК ще 

започне  да  приема  регистрация  на  партии  и  коалиции,  съответно 

инициативни комитети в ОИК след 10.09.2015 г., тоест ще изчакват 

ние да изпратим списъка на партиите. 

Аз  предлагам  да  пуснем  едно  съобщение  на  нашата 

страница… 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Има го. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Да, но аз не съм бил, защото съм 

дежурен.  Затова  го  докладвам.  Ако  има  такова  съобщение,  значи 

това е за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря,  колега 

Андреев.  Има и от  други места  в страната,  поради тази  причина, 

когато Вие приемахте документи за регистрация, колегата Баханов 

постави  този  въпрос  и  ние  взехме  протоколно  решение  такова 
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съобщение да бъде качено на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Продължете. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Добре,  значи  го  оставям  за 

сведение. 

Второто е сигнал срещу ОИК Любимец. Информират ни пак от 

Политическа  партия  „Българска  социалдемокрация“,  че  в  ОИК 

Любимец  не  са  започнали  да  работят,  в  15,23  ч.  на  7  септември 

2015 г. Досега не са имали нито едно заседание. От кмета, с който са 

разговаряли, става ясно, че помещението, в което ще работи ОИК в 

момента  се  почиствало.  Не  било  ясно  кога  ще  им  е  първото 

заседание,  нито  от  кога  ще  започнат  да  приемат  документи  за 

регистрация. 

В тази връзка може би е редно да се чуем с председателя на 

ОИК и ако има такъв проблем, то поне да знаем и ако можем ние 

нещо да направим и да отреагираме. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  предлагам  сигнали  или 

писма от  такова  естество,  веднага  след получаване от  съответния 

докладчик,  да  се  свържат  с  председателя  на  ОИК,  с  кмета  с  цел 

бързо отреагиране. Не че имам нещо против колегата докладчик към 

момента, а защото предвид обема на работа докато го докладваме на 

заседание… Още повече в тази връзка може би да укажем и на кмета 

на  община  Любимец,  че  той  много  отдавна  трябваше  да  осигури 

помещение и да помете помещението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  подкрепям 

предложението на колегата Ганчева. Ние ще ги докладваме, но ще ги 

докладваме  и  заедно  с  предприетите  от  нас  действия  по  тези 

сигнали. Такива има още. 

Колеги, нека да гласуваме, когато получим такива сигнали, да 

предприемаме всички необходими мерки и след това да докладваме 
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на  ЦИК  в  рамките  на  заседанието  какви  мерки  сме  предприели, 

каква  информация  сме  получили  с  цел  яснота  на  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

РУМЯНА СИДЕРОВА: В тази връзка ние с колегата Баханов 

ще  направим  същото  спрямо  кмета  на  Тополовград,  който  дори 

печат  на  комисията  не  е  изработил  и  не  им  е  осигурил  никакви 

материали. Комисията е налице, не може да започне да регистрира. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-10-96 с днешна дата, от 

същия  господин  Милев  имаме  съобщение  за  ОИК  Елхово,  че  не 

работи, ОИК Ямбол, ОИК Симеоновград и ОИК Пловдив. 

По отношение на ОИК Ямбол вчера той се обади по телефона, 

аз намерих мобилния телефон на председателя на комисията, обадих 

му се, той каза: Пътувам от София за Ямбол. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Сидерова, имате думата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Постъпила  е  още  една  жалба  от 

представител на Политическа партия ГЕРБ за община Златица срещу 

назначаване  състава  на  ОИК  Златица,  защото  не  им  е  дадено 

председателското място. 

Предлагам да я придвижим към Върховния административен 

съд. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Окомплектоваме  и 

изпращаме преписката. 

Колегата Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-106 от 

днешна  дата  ми е  разпределена  току-що  жалба  чрез  Централната 

избирателна комисия до Върховния административен съд от Валери 

Александров Сарандев – упълномощен представител на коалиция от 

партии  „БСП  лява  България“  срещу  наше  Решение  № 1891  от  4 

септември  за  назначаване  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

община Гоце Делчев, област Благоевград за изборите за общински 

съветници и кметове. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други жалби има ли? 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  от  коалиция 

„Реформаторски блок“ с вх. № МИ-11-31 от 7 септември срещу наше 

Решение № 1837-МИ/НР от  4  септември,  относно назначаване  на 

Общинската избирателна комисия  в община Бургас, област Бургас. 

Преписката ще бъде окомплектована чрез господин Желязков 

и изпратена до ВАС. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, от 16,55 ч. днес, докато съм бил 

долу,  МИ-11-29  от  7  септември 2015  г.  –  жалба  против  Решение 

№ 1816-МИ/НР  от  4  септември  2015  г.  от  Валери  Симеонов 

Симеонов,  в  качеството  си  на  представляващ  коалиция 

„Патриотичен фронт“. 

Жалбата ще се даде веднага за окомплектоване, но утре ще се 

придвижи към Върховния административен съд, тъй като току-що 

юрисконсултът замина с последните жалби до съда. 

Жалбата касае ОИК Пазарджик. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-96-392 от 7 септември, което е от кмета на община Момчилград 

във връзка отново с наше писмо, с което искахме от всички кметове 
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на  общини  в  област  Кърджали  да  ни  изпратят  информация  за 

актовете.  То  е  в  оригинал  и  ни  сочи,  че  на  сайта  на  община 

Момчилград със съответния линк е оповестен списъка. 

Докладвам и получен оригинал на писмо от кмета на община 

Кърджали, с което ни информират за обявяване и оповестяване на 

списъка с населените места, които към деня на обнародване на Указа 

на  президента  на  републиката  за  насрочване  на  общи  избори  с 

население над сто души. 

Колеги, тъй като писмата, които аз ви докладвах в предходни 

заседания са множество, с оглед проведеното работно заседание на 

Централната  избирателна  комисия,  останах  с  впечатление,  че 

приемаме тези писма за сведение и предвид позицията на работно 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия,  а  тя  после  беше 

официализирана  на  срещата  с  ресорния  министър  по  изборите  и 

областните управители в Министерския съвет, предлагам тези писма 

да бъдат приобщени към преписката и да бъдат приети за сведение 

от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други мнения? – 

Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Като и в случай, че пристигнат още, 

да ги приобщаваме към преписката. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, колега. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо № МИ-15-260 от 3 септември, което е получено 
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по електронната поща и е от лице Бисер Младенов, поне така се сочи 

от имейла, като той моли мобилният ми телефон да бъде премахнат 

от интернет страницата за контакти на ОИК Варна в състав 2011 г., 

тъй  като  не  е  актуален  много  отдавна.  „Понастоящем  това  е 

служебния ми номер и постоянно получавам обаждания“. 

Колеги, аз съм разговаряла днес с председателя на ОИК Варна, 

с  ръководителя  на  териториалното  звено  на  „Информационно 

обслужване“ госпожа Нина Демирова и тя ми съобщи преди малко 

по  телефона,  че  до  10  минути  ще  бъде  премахнат  този  номер  и 

актуализиран. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колега, това ли бяха Вашите доклади? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващият докладчик е 

Колегата Томов по:

11.  Съобщение  за  заседание  на  Обществения  съвет  към 

ЦИК.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  пристигнало е писмо, подписано от председателя на 

Обществения съвет към ЦИК Даниел Стоянов, с което ни уведомява 

за утрешното редовно заседание, първото след лятното прекъсване, 

на Обществения съвет към ЦИК. То ще бъде от 14,00 ч. в малката 

зала. 

Ако искате да ви прочета дневния ред, който ни е съобщен: 

1.  Информация  от  председателя  на  Обществения  съвет  за 

взаимодействието му в ЦИК през периода 27 август – 3 септември 

2015 г. 

2. Приемане на поздравителен адрес – обръщение към ЦИК. 

3.  Набелязване  на  теми  от  обществен  интерес,  по  които 

Общественият съвет да излезе със становище до края на мандата на 

настоящото ръководство – 4 ноември. 
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4. Приемане на искане до ЦИК за получаване  на информация. 

Това е нещо, което може би трябва да обсъдим. 

Отправяне на искане до ЦИК за получаване на информация – 

копие от протоколите на Главна дирекция ГРАО с резултатите от 

извършената  проверка  на  списъците  с  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  за 

участие в местните избори и националния референдум. 

5.  Предложение за  изготвяне  на  становища от  Обществения 

съвет по въпроса с наблюдателите. 

6. Разни. 

Предлагам след като мине заседанието, на което аз, каквато е 

традицията,  може  би  е  добре  да  присъствам,  да  докладвам  пред 

комисията относно т. 4, за да се ориентираме по-добре каква точно 

информация  искат  колегите  от  Обществения  съвет  и  в  какви 

срокове. 

Това го докладвам за сведение. 

Ако разрешите още едно кратко искане за пропуск от господин 

Дончо Пачиков, който е изпратил писмо със съдържание: 

„Здравейте! Моля да ме включите в списъка с пропуските за 

заседанието на Обществения съвет.“ 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  съм  ви  го 

предоставила,  за  да  се  организира  по  административен  ред 

получаването на пропуск. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  ОК.  Смятах,  че  първо  трябва  да  го 

прочета пред комисията. Сега ще го направя. 

Това е. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

На този етап – за сведение. 

Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  –  колегата 

Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо, 

постъпило  на  електронната  ни  поща  на  26  август  2015  г.,  с  вх. 

№ МИ-06-103  от  ПП  ГЕРБ  община  Правец,  от  общинския 

ръководител Никола Нитов. Същото запитване е постъпило по-късно 

и в оригинал, но и в постъпилото по-късно запитване не е посочен 

адрес за кореспонденция, поради което аз ще предложа да изпратим 

отговора на имейла, от който е постъпило запитването. 

Проектът на отговора, който съм изготвил отдавна, е качен във 

вчерашното  ни  заседание  във  вътрешната  мрежа,  в  папка  ВП  – 

имейл Панчев. 

Запитването  е:  номиниран  кандидат  за  кмет  на  с.  Разлив, 

община  Правец,  който  е  без  постоянен  и  настоящ  адрес  в  село 

Разлив, може ли да се кандидатира при положение че е с адрес в 

гр. Правец. 

В тази връзка моето предложение за отговор е: първо, даваме 

разяснение  какво  значи  живял  най-малко  през  последните  шест 

месеца в съответното населено място, съобразно нашето вече трайно 

становище. И предлагам изрично да му отговорим, че не може да се 

кандидатура  за  кмет  на  кметство  лице,  което  няма  адрес  на 

територията на самото кметство. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Емануил  

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

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня  

Цанева); против – няма.

Следващ докладчик по списъка – колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя папка от 1 септември е 

писмо до госпожа Дияна Фиданова – председател на ОИК Баните. С 

едно писмо тя ни сигнализира, че следва да се прекратят предсрочно 
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пълномощията  до  кмета  на  общината,  но  тя  се  е  опитала  да  се 

свърже  по  телефона  с  членовете  на  ОИК и  е  в  невъзможност  да 

свика  Общинската  избирателна  комисия.  Счита,  че  е  от  нашата 

компетентност. 

Аз  й  отговарям,  че  съгласно  чл.  42,  ал.  3  от  ЗМСМА ОИК 

приема  решения  за  прекратяване  пълномощията  на  кмета  в 

тридневен срок от изтичане на срока за възражения от негова страна, 

тоест компетентна е Общинската избирателна комисия. И това, че не 

може да се свиква, не означава, че ЦИК е компетентна. 

„Предвид изложените от Вас твърдения, че в телефонна връзка 

не  сте  успели  да  се  свържете  с  членовете,  следва  да  свикате 

заседание  на  ОИК  като  изпратите  до  всички  членове  писмо  с 

обратна разписка. Също така следва да публикувате съобщение на 

интернет страницата на Комисията за дневния ред, деня и часа на 

насрочване на заседанието.“ 

Считам, че ние няма какво повече от това да направим, защото 

няма как да изземем функциите и компетентността на Общинската 

избирателна комисия. Тоест, тя следва да направи всичко възможно, 

за да свика ОИК, не само по телефона. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

този отговор, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против 

– няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Отговорът  на  другото  писмо  е  в 

днешно заседание, в папка МБ и то е от Цветан Николов Богословов 

–  председател  на  инициативен  комитет  „Да  събудим  гара  Елин 

Пелин“. Казва, че на 3 септември е направил опит да регистрира в 

ОИК, но тя не е работила. Оказва се, че ОИК не съществува. 
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Задава  следните  въпроси.  Иска  да  се  дадат  задължителни 

указания за назначаване на ОИК в община Елин Пелин, като пита: от 

кой момент може да събираме подписи в полза на кандидатурата на 

Йордан Петров Рангелов за кандидат за кмет на кметство гара Елин 

Пелин.  И  искат  отговор  на  въпроса:  ще  се  считат  ли  за  законно 

събирани  подписите  в  подкрепа  на  кандидатурата  му  преди  да  е 

регистриран  официално  инициативният  комитет  в  ОИК.  И  моли 

Централната  избирателна  комисия  да  даде  становище  относно 

законността на изборите за кмет на кметство гара Елин Пелин при 

липса на сформирана ОИК в община Елин Пелин. 

Отговаряме му, че с Решение № 1874 от 4 септември, ЦИК е 

назначила Общинската избирателна комисия в община Елин Пелин, 

която встъпва от 5-и, както е в нашето решение. Отговаряме му, че в 

срок до 15 септември 2015 г.  инициативният комитет представя в 

съответната ОИК заявление за регистрация, приложение № 52-МИ 

от изборните книжа, ведно с изискуемите документи. 

„Съгласно раздел VІІ от Решение № 1550 от 27 август 2015 г. 

на  Централната  избирателна  комисия  от  датата  на  насрочване  на 

изборите за общински съветници и за кметове можете да събирате 

подписи в подкрепа на Вашия кандидат. Приложението е № 66 от 

изборните книжа. 

С Решение № 1632 от 31 август са определени изискванията и 

реда  за  регистрация  на  кандидатите  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове. Въпрос на организация от Ваша страна е дали 

да изчакате първо регистрацията на инициативния комитет и после 

да събирате подписи.“ 

Това е въпрос на организация, няма пречка и преди. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  е  така.  Трябва  пред  член  на 

инициативния комитет да се полага подписа. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: А той не е регистриран. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък се разбрахме и прецизираме. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Последното  изречение  се  маха. 

Цитирала  съм  му  решенията  за  регистрацията  на  инициативния 

комитет, както и на независимите кандидати – двете наши решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с такъв отговор, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Имам  да  ви  докладвам  една  жалба, 

която  е  качена  във  вътрешната  мрежа от  2  септември 2015  г.  по 

имейл,  с  вх.  №  МИ-22-59  от  2.09.2015  г.  и  тя  е  жалба  срещу 

бездействие  на  длъжностни  лица  и  отказ  за  сезиране  на  ПРБ  за 

продължаващи  престъпления  от  страна  на  регистрирани  лица  в 

избори  и  криминално  проявени  кандидати  с  подател  Силвия 

Димитрова Райчева, която предлагам да остане за сведение с оглед 

неясния предмет, съдържание и искане в жалбата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, виждам, че няма други становища. Остава за сведение. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Също  ви  докладвам  писмо  от  31 

август  2015  г.  –  молба  за  разяснение  във  връзка  с  набиране  на 

подписи  за  участие  в  местните  избори.  И  тъй  като  Централната 

избирателна комисия излезе със специално съобщение относно това 

как се попълва структурираният електронен вид на подписката, аз 

съм го насочила в телефонен разговор, подробно съм обяснила по 

всички негови въпроси с оглед и цел бързина, тъй като тече срокът 

за регистрация. 

Отговорила съм по телефона, докладвам ви го за сведение. 
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Също  така  ви  докладвам  писмо-запитване  относно  банкови 

сметки  при  регистрация  на  местни  коалиции.  Въпросът  е  от 

господин  Карлос  Контрера,  който  ни  пита:  „Моля  да  дадете 

тълкуване  на  чл.  148,  ал.  5,  т.  6  от  Изборния  кодекс относно 

удостоверение  за  актуална  банкова  сметка  на  една  от  партиите  в 

коалицията“.  Питането  е  свързано  с  това  дали  е  необходимо 

откриване на отделна банкова сметка за всяка една местна коалиция, 

или може да се ползва сметката, декларирана за ползване в ЦИК? 

Аз  считам,  че  местната  коалиция трябва  да  си  има  отделна 

актуална  банкова  сметка  на  партията,  определена  да  отговаря  за 

приходите  и  разходите.  И  в  този  смисъл  съм   му  отговорила  по 

телефон, тъй като получих и такова запитване. 

Получих  обаждане  по  телефона  и  запитване  по  имейл.  И 

отговорът е, който ви казвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

този отговор, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  

Цанева); против – няма.

Благодаря. 

Колегата Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  номерът  на  проекта  е  5276. 

Направих  добавката,  която  предложи  колегата  Сидерова.  Става 

писмо,  което  да  изпратим  до  всички  общински  избирателни 

комисии, както и ако се приеме да бъде качено на нашата интернет 

страница, относно ползването на отпуск на членовете на общинските 

избирателни комисии. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  моля запознайте 

се. 
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Имате ли коментари, предложения? 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Тъй  като   това  вълнува  не  само 

членовете  на  ОИК,  а  и  много  общински  администрации  питат, 

защото искат да са информирани. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

това писмо, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И нали подкрепяте предложението ми то 

да бъде качено на страницата? 

В тази връзка считам, че съм отговорила на писмо МИ-22-67 

от 6 септември 2015 г. – молба от Милена Велиславова Ангелова, 

член на ОИК, относно това задължена ли е да излиза в отпуск.  

И едно запитване, дошло по електронната поща № МИ-06-378 

от  3  септември  от  община  Царево,  също  касаещо  отпуска  на 

членовете на общинските избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Имам  и  писма,  пристигнали  от 

областните управи на област Видин и на община Криводол. 

Колеги,  с  вх.  №  МИ-06-388  от  4  септември  е  пристигнало 

писмо, подписано от секретаря на община Криводол във връзка с 

отпуската на кандидатите, които ще бъдат регистрирани. Такъв ще 

бъде  както  кметът,  така  и  единственият  заместник-кмет.  При 

излизането на кмета той има намерение да обяви за свой заместник 

временно  изпълняващ  заместник-кмета.  Само  че  и  той  ще  се 

кандидатира за общински съветник. 
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И  питането  й  е:  „Моля  за  отговор  на  въпроса  може  ли 

заместник-кмет да е едновременно и временно изпълняващ кмет и 

кандидат за общински съветник?“. 

Поне в тази връзка  ние коментирахме,  че не може,  мога  ли 

само да опиша, че отговорът на този въпрос ще намери в Решение № 

1632, където този въпрос е изяснен – след като задължаваме кмета, 

макар и кандидат за общински съвет, да излиза в отпуск, и временно 

изпълняващият по аналогия не би следвало да може. Нали така? 

И още едно последно писмо – вх. № МИ-05-57 от 7 септември 

2015 г.  То е вече от областния управител на област Видин. Касае 

също отпуските на кметовете. Пита кога е крайната дата, кога изтича 

мандатът на кметовете на общини. Това също се третира в нашето 

решение,  което  приехме,  но  ако  прецените  ще  подготвя  за  утре 

кратък отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

предходното писмо, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги,  малко  да  разнообразим  –  поправка  на  техническа 

грешка и регистрация на партии. 

Заповядайте, колега. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  допуснем 

поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1873-

МИ/НР  от  4  септември  за  назначаване  на  състава  на  ОИК 

Тополовград в собственото име на председателя на комисията, което 

грешно е изписано „Кремена“ вместо „Кремия“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Решението е № 1972-МИ/НР. 

Колега Матева – регистрации. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, проектът е във вътрешната мрежа с № 1989. Това е за 

регистрация на Политическа партия „ВМРО – Българско национално 

движение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове 

на 25 октомври. 

Постъпило е заявление на 4 септември, заведено под вх. № 43. 

Заявлението  е  подадено  от  упълномощен  представител  на 

председателя  на  партията  Карлос  Контрера.  Има  представено 

пълномощно.  Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за 

актуално  състояние,  образец  от  подписа  на  представляващия 

партията,  образец  от  печата,  удостоверение  от  Сметната  палата, 

банково  удостоверение  за  актуална  банкова  сметка,  списъка  с 

имената  на  избирателите,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

има данни за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите,  разходите и счетоводната  отчетност  и  пълномощно на 

лицето,  което е  подало заявлението.  Искането,  което е  заявено  за 

отпечатване на името на партията в бюлетината е с главни букви, 

както е посочено в проекта за решение без кавички. 

От протокол с вх. № МИ-03-03-87 от 7 септември 2015 г. на ГД 

„ГРАО“  за  извършена  проверка  на  списъка  с  избирателите  се 

установява, че е спазено изискването и са налице необходимите 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията. 

Подадените документи отговарят на изискванията на чл. 133 и 

на  наше  Решение  №  1522,  поради  което  на  правните  основания, 
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които са посочени, ви предлагам  да регистрираме партия „ВМРО – 

Българско национално движение“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Наименованието на  партията  за  отпечатване  в бюлетината  е 

както е посочено, без кавички с главни букви. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез  ЦИК  в 

тридневен срок от обявяването. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 1973-МИ. 

Колеги, по следваща точка от дневния ред: 

5. Искане за отваряне на запечатано помещение. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за отваряне на 

запечатано помещение в община Дупница. 

В ЦИК е постъпило искане с вх. № МИ-1417 от 4 септември 

2015 г. от кмета на община Дупница за разпечатване и отваряне на 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

местните избори 2011 г., изборите за президент и вицепрезидент и 

книжа  и  материали  от  националния  референдум  от  2013  г. 

Помещенията са в административната сграда на общината. 

Искането  е  породено  от  необходимост  помещенията  да  се 

подготвят  за  поставяне  в  тях  на  изборни  книжа  и  материали  от 

предстоящите  местни  избори  през  2015  г.,  като  същевременно 
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книжата  и  материалите,  които  се  съхраняват  в  тях,  ще  бъдат 

преместени в  друго помещение,  намиращо се  също в  сградата  на 

общината. 

Това, което казваме в проекта на решение, е, че запечатаните 

помещения могат да се отварят по решение на ЦИК, по искане и 

разпореждане  на  съдебните  органи,  по  искане  на  разследващите 

органи по чл. 52 от НПК. 

Същевременно  обаче,  колеги,  казвам,  че  Централната 

избирателна комисия не е компетентна да се произнася по искане за 

отваряне на помещения, в които се съхраняват книжа и материали от 

националния референдум. Те се отварят по реда на Решение № 103 

на  Централната  избирателна  комисия  от  януари  2013  г.,  предвид 

което  в  диспозитива  е  записано,  че  разрешаваме  разпечатване  и 

отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали  от  местните  избори  и  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  през  2011  г.,  а  за  другото  помещение  не  вземаме 

отношение. 

Диспозитивната част в този смисъл е, че разрешаваме отваряне 

на тези помещения, които са от изборите, достъпът до запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, се 

осъществява от поне трима членове на ОИК от 2011 г. от различни 

партии  и  коалиции  и  от  определени  със  заповед  на  кмета  на 

общината  длъжностни  лица.  Преместването  на  книжата  и 

материалите в друго помещение следва да се извърши под контрола 

на определените с решението на ОИК членове на комисията и със 

заповедта  на  кмета  длъжностни  лица.  След  преместване  на 

материалите  и  изборните  книжа  новото  помещение  следва  да  се 

запечата  с  восъчния  печат  на  Комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от 

отменения  Изборен кодекс. И за всички тези действия се съставят 

протоколите по т. 13 и 14 от Решение № 1098 от 2011 г., изменено и 

допълнено със следващите решения, които са приети от ЦИК. 
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Това, което беше под съмнение за мен – едно от основанията, 

които съм записал, е чл. 445, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс. Това е 

основанието,  отнасящо  се  за  реда  за  съхраняване  на  книжата  и 

материалите след произвеждане на местни избори. Доколкото обаче 

това основание е залегнало в настоящия Изборен кодекс, си мисля 

дали е правилно да бъде посочено въобще или е правилно и като 

основание. Записал съм го, но исках да… 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако има други книжа го махаме, но не 

чух дали имаш други книжа. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Президент и местни избори. Това е. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Защото  там  няма  друг  печат,  освен 

восъчния. А ако има за народни представители от 2013 г., веднага се 

възползваме от наличието на печат в комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други коментари? Изясни 

се този въпрос. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  ни  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  Метин  

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

Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1974-ПВР/МИ. 

Сега е колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Да си докладвам грешките, а не писмата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И грешките, и писмата. 

В  такъв  случай,  колеги,  към  вх.  №  МИ-06-312  на  ЦИК  от 

7 септември 2015 г. е постъпило искане за замяна на член на ОИК в 

община  Ракитово.  Уведомяват  ни,  че  е  постъпило  заявление  от 

представителя  на  Политическа  партия  ДПС  на  територията  на 

община  Ракитово  за  замяна  на  члена  на  ОИК  Ракитово.  Има 
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необходимия  комплект  документи,  а  именно:  искане  от 

представителя на ДПС, заявление от него, с което ни уведомява, че 

лицето  Сабрие  Мехмедова  Заирова,  а  не  „Запрова“,  както  го 

виждате, назначена от нас за секретар на Комисията, на нейно място 

ви  предлагам  да  назначим,  съгласно  искането  и  направеното 

заявление  Мустафа  Мехмедов  Вигнев.  Има  приложени  всички 

необходими документи, включително и заявление от самата Сабрие 

Мехмедова Заирова, в което същата е обективирала желанието си да 

бъде освободена от длъжността секретар на ОИК Ракитово, поради 

невъзможност  да  изпълнява  задълженията  си.  Също  така,  освен 

предложението  е  приложена  диплома  за  завършено  висше 

образование  на  Максим  Ясенов  Вигнев,  който  е  представил  и 

удостоверение за идентичност на лице с различни имена, че името 

Мустафа Мехмедов Вигнев е неговото име. 

Решението  с  тези  поправки,  които  ви  казах,  ви  моля  да  го 

приемем. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Документите в оригинал ли са? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Не,  обаче  пише,  че  са  изпратени  в 

оригинал и в копие. Ние сме ги получили от директор дирекция ОА. 

Аз  виждам  документите  с  изходящи  номера  и  ги  докладвам 

своевременно.  Не  са  дошли  при  мен  в  оригинал.  Има  и 

декларацията, и всичко, но според мен те са отишли в оригинал до… 

Едното писмо е до Централната избирателна комисия, другото е до 

кмета на община Ракитово. 

Не са в оригинал документите при мен. Пише, че са изпратени 

в  оригинал  до  Централната  избирателна  комисия.  Писмото  с 

входящия  номер  „към  МИ-06-312“  е  получено  по  електронната 

поща. Явно са сканирани документите.  

Аз  не  считам,  че  в  такива  случаи  трябва  да  изчакваме 

оригиналите, но както реши Централната избирателна комисия. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз обръщам внимание, 

че колегата спомена, че има печат и изходящ номер, така че мисля, 

че това по някакъв начин официализира тези документи, които са 

при нас. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Други мнения? 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  предлагам  да  следваме 

принципа си и да изчакаме да дойдат оригиналите. Комисията така 

или иначе работи в момента. Предполагам, че до утре ще дойдат и 

ще вземем решението. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Отлагаме тази преписка. 

Друга преписка, господин Ивков? Заповядайте. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  поправка  на 

техническа  грешка,  допусната  в  Решение  1818-МИ/НР  от 

4 септември  2015  г.,  назначена  ОИК  в  община  Пещера,  област 

Пазарджик 

Предлагам ви да решим да поправим допусната грешка, като 

името на член на ОИК в община Пещера да се чете „Елена Георгиева 

Дузова”  вместо  „Елена  Георгиева  Дудова”,  както  сме  изписали  в 

решението, поради една или друга причина. Тук не съм изследвал 

чия е грешката. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Който е съгласен с поправката в 

това решение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Маргарита Златарева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Решението е № 1975-МИ/НР.

Друга преписка? 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз имам две писма, които си чакат реда. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Чаушев, имате думата. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви,  с 

вх. № МИ-04-03-82  от  7  септември  от  ГРАО  сме  получили  на 

електронен носител списъци с номерата и адресите на избирателните 

секции  и  броят  на  избирателите  в  тях  за  изборите  за  общински 

съветници,  както  и  броя  на  гласоподавателите  по  секции  в 

националния  референдум.  Би  следвало  да  е  качено  във  вътрешна 

мрежа – да го имате предвид, за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Качено е. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чудесно. Да го имате предвид. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Друг доклад имате ли? 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Също  в  оперативен  порядък  докладвам 

вх. № МИ-00-80 от 7 септември 2015 г., би следвало да е качено във 

вътрешната мрежа – интернет страниците на ОИК са активирани, в 

момента служителите на „Информационно обслужване“ предоставят 

паролите  за  електронните  пощи.  „Предлагам  първата  версия  на 

инструкцията  за  управление  и  съдържание,  която  също  се 

предоставя на комисиите и техните пълномощници от Александър 

Станев.“ Текстът е дълъг, предлагам да се запознаем за заседанието 

утре. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Чаушев. 

Двата Ви доклада днес са за сведение, утре за разисквания в 

ЦИК. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Сега,  уважаеми  колеги,  трябва  да  ви 

докладвам две писма във връзка с машинното гласуване. Леко съм 

притеснен, но да ви ги докладвам по същество. 

Едното е с вх. № МИ-20-28 от 7 септември 2015 г. и другото е 

МИ-10-101 от 7 септември 2015 г. Качени са във вътрешната мрежа. 

Вижте текста, уважаеми колеги. 

По същество  първото  е  спешна молба  от  „Нова телевизия“: 

Във  връзка  с  живо включване,  което искаме да  направи утре  – 8 

септември, в сутрешния блок „Здравей, България“ на тема машинно 
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гласуване, молим за разрешение да разположим една машина на бул. 

„Витоша“.  Идеята  е  да  помолим  някои  случайни  граждани  да 

гласуват  и  да  говорим  с  депутати  по  темата.  Машината  ни  е 

осигурена  от  фирмата  изпълнител  от  парламентарни  избори  и  от 

тези избори ще е бюлетината, така че няма да има никаква опасност 

за агитация. Поискали сме разрешение от Столична община, които 

очакват  вашия положителен  отговор“.  Пита  журналистът  от  Нова 

телевизия Марина Стоименова. 

Нямат нищо общо парламентарните с  местните избори,  още 

повече, че предстои процедура по обществена поръчка, поради което 

въз основа именно на това обстоятелство, че подлежи провеждане на 

обществена поръчка и с оглед осигуряване на равнопоставеност на 

бъдещите  участници,  аз  считам,  че  молбата  е  преждевременна  и 

евентуално можем да  дадем разрешение едва  след провеждане на 

обществената поръчка и уточняване на въпросната машина, за да не 

въвеждаме  дисбаланс  и  предвид  бъдещи  несигурни  събития  в 

представите на нашите избиратели. 

В тази връзка след едно уточнение, че след провеждането на 

обществената  поръчка  и  определянето  на  изпълнител  по  тази 

обществена поръчка, евентуално да изразим готовност за съдействие 

и сътрудничество при осигуряване на разяснителната  кампания за 

машинното гласуване е моята идея, уважаеми колеги. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други мнения? 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По принцип съм съгласен, че в никакъв 

случай  не  бива  да  се  прави  реклама  на  изпълнител  от  предишни 

избори,  но ми се струва,  че има компромисен вариант,  при който 

можем  да  се  възползваме.  Защото  самото  предложение  е  хубаво. 

Хубаво е наистина да се говори за машинното гласуване и хората да 

виждат как се гласува. Така или иначе те искат и са казали, че ще 
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ползват бюлетина от парламентарните избори. Би могло да поискаме 

от  Нова  телевизия  в  никакъв  случай  да  не  се  обявява  фирмата  в 

евентуално предаване и да дадем разрешение. 

Според мен единственият неприятен момент е възможността 

тази  фирма  да  си  направи  реклама  по  телевизията,  от  което  ние 

трябва категорично да се разграничим. Но, колеги, това е някак си 

безплатна  възможност  за  разяснителна  кампания.  От  тази  гледна 

точка ви предлагам да помислим. Не казвам нищо категорично. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз подкрепям предложението на 

докладчика, защото смятам, че в момента ще бъде преждевременно 

това разрешение и ще въведем в заблуждение избирателите, които 

ще гласуват машинно, и то ефективно на предстоящите избори. 

Съгласна  съм с  колегата  Томов,  но това  ще бъде  след  като 

бъде  избрана  фирмата  изпълнител  и  в  рамките на  разяснителната 

кампания,  която  е  длъжна  да  проведе  Централната  избирателна 

комисия,  можем  да  си  взаимодействаме  и  с  Нова  телевизия,  и  с 

други  телевизии,  и  с  други  младежки  и  други  движения,  защото 

другото писмо, което докладва колегата Чаушев, е в тази връзка, за 

да  провеждаме  и  по  този  начин,  и  в  тази  форма  разяснения  за 

машинно гласуване, но в момента съм съгласна, че е рано. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? – Не виждам. 

Тъй като колегата Томов единствено предложи да обсъдим, а 

има предложение на докладчика, има подкрепа на предложението на 

докладчика, други становища? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  на  докладчика, 

моля да гласува. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Какво е предложението? 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отменям 

гласуването. 

Моля, колега Чаушев, за Цветозар Томов – повторете. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Споменахте  ми  името,  затова  ще  се 

възползвам от правото за лично обяснение. 

Ние  трябва  да  подготвим някакъв  отговор,  аз  не  съм видял 

отговор. Господин Чаушев изрази само мнението си, че не е добре 

това  да  стане.  За  да  гласувам,  трябва  да  знам  за  какво  точно 

гласувам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Чаушев, повторете, 

ако обичате отговора, който преди малко формулирахте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  да  уведомим  журналиста  от 

Нова телевизия, че предстои провеждане на обществена поръчка по 

отношение на машината за гласуване на местните избори и с оглед 

осигуряване  равнопоставеността  на  бъдещите  участници  в  тази 

процедура, считаме, че молбата им е преждевременна и не даваме 

съгласие за разполагането на машините на територията на Столична 

община. И в последен абзац – изразяваме готовност за съдействие и 

сътрудничество  за  разяснителната  кампания  за  машинното 

гласуване,  но  след  провеждане  на  процедурата  на  обществената 

поръчка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с така формулирания отговор, моля 

да гласува. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева);  против  –  3 

(Цветозар Томов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).

Заповядайте за отрицателен вот. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласувах „против“, тъй като обичайната 

ни практика в такива случаи е да има качен отговор, който да можем 

да видим с очите си във вътрешната мрежа, който да редактираме 

внимателно. Става дума за контакт между институции, а не да се 

прави преразказ на хвърчащо листче, което е практика, която, според 

мен не бива да толерираме в Централната избирателна комисия. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Томов. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Гласувах  „против“  поради  почти 

идентични съображения с тези на колегата Томов, и предвид това, че 

отдолу  на  писмото,  което  виждам  на  екран,  се  моли  за  бърза 

реакция. 

Аз  лично  нямам  никакви  отношения  към  която  и  да  било 

телевизия, но виждам, че имейлът е изпратен в 15,23 ч. И предвид 

това,  че  на  нашата  разяснителна  кампания  навсякъде  обявихме 

медиите  да  ни  бъдат  партньор,  считам,  че  следва,  когато  става 

въпрос  за  медии,  без  значение  коя  е,  наистина  да  реагираме 

своевременно и бързо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз нямаше да взимам, но понеже са ни 

различни  основанията,  считам,  че  трябваше  да  им  дадем 

възможност. Не виждам какво пречи. Но видях, че се обединяваме 

около това и затова не правих изказване преди гласуването. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колега, имате ли друг доклад? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идентичен доклад с искане, запитване от 

Младежко движение „Движение България на гражданите“: 

„Уважаеми колеги, бихме желали да получим вашето съгласие 

във връзка с инициативата… ДБГ е част от Реформаторския блок, 
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която  има  за  цел  обществена  демонстрация  на  функционалност 

машинно гласуване.  Инициативата  ще бъде проведена на няколко 

локации в центъра на София. Ние смятаме, че всички възможности 

за разясняване по технологията на гласуване с машината биха били 

полезни за софиянци и за гражданите и ще ви бъде благодарни ако 

разгледате  нашето  запитване  на  утрешното  си  заседание  –  8 

септември, и излезете с положително решение.“ 

Уважаеми  колеги,  същите  са  ми  съображенията.  Виждаме 

накъде върви разговорът. 

По  първа  точка,  където  казахте  дали  било  спешно  или  не, 

когато съм го получил общо взето съм го докладвал. Това, че идва в 

някое време – към 17,00 ч. или не знам кога си в мои ръце, е един 

отделен въпрос. 

Освен  това  бързо,  бързо,  бързо  всеки  гласува  и  се  сърди, 

когато си докладва и гласува писмата. Това също е факт. Когато ми 

дойде  редът,  си  го  докладвах  и  всички  видяхте.  Защото  май 

бързахме, когато гласувахме писма. 

После, в тази преписка по Нова телевизия и по отношение на 

медиите,  не  знам  дали  обърнахте  внимание,  че  общината  София 

чакала разрешение. Община София да е искала от нас разрешение? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Общината е дала разрешение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, не е дала разрешение. 

Говоря  как  вървят  потоците  на  информация,  тъй  като 

тръгнахте по тази линия. Добре, ще вървим по тази линия. Изказвам 

се  по  второто,  като  давам  и контекста  на  цялата  кампания тук  в 

момента. 

Не считам, че едно живо включване, което е от днес за утре, от 

15,30 ч. до не знам кога си, трябва да прережда реда на Централната 

избирателна комисия. Това като за начало. 

Освен  това,  „Столична община очакват  Вашия положителен 

отговор“. Какво значи това? 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  простете,  че  в 

момента  не  следих,  но  доколкото  разбирам,  втората  преписка  е 

свързана с първата. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, не смятам, че двете преписка са 

тясно свързани, но смятам, че решението по втората трябва да бъде 

същото,  като  по  първата  –  не  даваме  съгласие.  Още  повече  по 

преписката  на  Нова  телевизия  имаме  указано  откъде  ще  вземат 

машината, докато тук нямаме данни откъде ще бъде взета машината 

и изобщо дали ще бъде машина и по какъв начин младежкото ДБГ 

ще прави демонстрации и разяснения на технологията на гласуване. 

Това е задължение на Централната избирателна комисия. 

Както  казахме  по  предходната  преписка  –  след  като  бъде 

избран  изпълнител  и  бъде  ясно  с  какви  машини  ще  се  проведе 

машинното гласуване,  ние ще проведем разяснителна  кампания и 

ако тогава и младежкото ДБГ желае да се включи, ще бъдат добре 

дошли може би. Но за момента не можем да дадем такова съгласие. 

Аз ви предлагам да вземем същото решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  аз  съм  категорично  против 

Централната  избирателна  комисия  да  одобри  и  да  изкаже 

положително  отношение  към  такова  искане,  когато  някаква 

политическа организация иска да прави това нещо. Тя трябва да се 

дистанцира от всякакви такива неща. 

Но искам да ви поставя друг въпрос – на какво основание ние 

можем  да  отказваме  в  този  случай?  Нито  е  свързано  с  предната 

фирма, с която сме работили на предните избори, нито ни питат за 

машини. Как можем да забраним на група български граждани да 

показват как се гласува машинно? Ние нямаме такива правомощия. 

Според  мен ние трябва от тази гледна точка  внимателно да 

съчиним отговора, показвайки неодобрение към тази инициатива, но 
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според  мен  нямаме  никакво  основание  да  кажем,  че  отказваме. 

Какво собствено отказваме? Те могат да не ни питат и да го направят 

и няма да нарушат нито един закон в страната. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов, в запитването към ЦИК от 

младежкото  движение  пише:  „Бихме  искали  да  получим  Вашето 

съгласие“. Аз ви предлагам да не даваме съгласие. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също. 

РОСИЦА МАТЕВА: А ние, че не можем да им забраним – не 

можем. Но не можем да дадем съгласие по начина, по който ни е 

поискано съгласието и по който сме запитани. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Всички  говорим  за  едно  и  също 

нещо,  защото  въпросът,  който  е  зададен,  сочи,  че  ще  разясняват 

технологията  за  гласуване  с  машина.  Все  още  не  е  ясно  кой  ще 

предостави тази машина и технологията, която е част по моите бегли 

технически разбирания. Тоест няма какво да разясняват. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Напълно  Ви  подкрепям, 

колега Ганчева, с всички аргументи, които Вие изредихте. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз съм на мнение, че трябва да оставим 

писмото за сведение и да продължим напред с важната си работа, 

защото доста време отделихме. Колегата Томов е абсолютно прав, че 

изобщо не им трябва нашето съгласие за тази работа, която искат да 

правят. Или другият вариант е да отговорим любезно, че не е ясно 

какво  точно  е  запитването.  Но  чак  пък  толкова  ревностно  една 

младежка  организация,  която  ни  пита,  както  колегата  Матева,  че 

може би щяха да е добре, или като колегата Ганчева, че не знам си 

какво ще стане – каквото искат това могат да си направят, изобщо не 

зависят от нас. 
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Считам,  че  в  момента  си  говорим  просто  ей  така  за  нещо, 

което е абсолютно ясно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Към  изказването  има 

реплики. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз смятам, че не е загуба на време това, 

че си говорим по това писмо и не смятам, че трябва да го оставим за 

сведение.  Напротив,  смятам,  че  трябва  да  има  отговор,  който 

изрично  да  показва,  че  не  даваме  съгласие  да  се  извършва 

разяснение, санкционирано от ЦИК. Защото това искане на съгласие 

на ЦИК означава, че ще бъде оповестено публично, че се извършва 

разяснение  на  машинно гласуване  със  съгласието  на  Централната 

избирателна комисия. И мисля, че ясно и категорично трябва да го 

заявим.  Всичко  останало,  което  беше  казано  по  повод  на 

разяснителната кампания, по повод на субектите, които ще участват 

в нея, е пълнеж и не е необходимо да го коментираме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други реплики? 

Заповядайте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  приветствам  инициативата, 

приветствам  инициативата  на  телевизията.  Цялото  ми  изказване 

беше построено на това, че е малко преждевременно и тъкмо сега, 

тъкмо  днес  за  утре  ние  не  можем  да  дадем  санкция,  тоест 

разрешение. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Защо  обсъждаме  този  въпрос?  Нали 

гласувахме  вече?  Извинявайте,  Вие  говорите  за  първото  писмо, 

докато обсъждаме второто. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка  ми беше изказването през 

цялото  време,  че  сме  готови  за  съдействие  и  сътрудничество,  но 

малко по-късно.  За това ставаше въпрос тук конкретно за случая. 

Иначе всички инициативи са добре дошли и ние ще се опитаме да 
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използваме цялата тази енергия за подобряване на разяснителната 

кампания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, в залата постъпи предложение, както и на предишното 

писмо,  така  и  на  това  ние  да  отговорим,  че  не  можем  да  дадем 

съгласие,  искането  е  преждевременно,  все  още  няма  проведена 

процедура и определен изпълнител, за да бъде ясна технологията на 

машинното гласуване. В този дух да отговорим и тук. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Продължаваме с колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  получени  на  хартиен 

носител или по електронната поща тарифи на медии за условията, 

които  предоставят  за  местните  избори  за  предизборна  кампания. 

Първото  е  с  вх.  № МИ-20-25  от  7  септември 2015  г.  на  вестник 

„Севлиево днес“. Второто е с вх. № МИ-20-26 от 7 септември 2015 г. 

на  В-вести  –  интернет  сайта.  Третото  е  с  вх.  №  МИ-20-27  от  7 

септември 2015 г. на Медийна група „Уеб граунд“. И трите ще бъдат 

приложени в класьора, който е обособен в деловодството и който 

желае може да се запознае с тях. 

Следващият ми доклад е отново за сведение – вх. № МИ-00-77 

от 5 септември 2015 г. Той е от ръководителя от  „Информационно 

обслужване“. Уведомява ни, че са заредени проверените вече и със 

заличени  лични  данни  списъци  на  политически  партии  – 

Политически клуб „Екогласност“, Социалдемократи, АБВ, Зелените, 
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Родина и Тракия в списъците за подкрепа и може да бъде извършена 

проверка в интернет страницата на ЦИК. 

Следващото ми писмо е въпрос, който е за сведение – вх. № 

ЦИК-00-598 от 4 септември 2015 г.  Едно лице не се е  открило в 

списъците за подкрепа, очевидно не е фигурирало там. Така че ви го 

докладвам за сведение. 

За останалите две писма ще подготвя отговори за утре и ще ги 

внеса на заседание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, има още регистрации и писма. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  съм  готова  с  проекта  на 

писмо до ГД „ГРАО“ с копие до заместник министър-председателя 

господин Томислав Дончев, госпожа Лиляна Павлова – министър на 

регионалното развитие,  и госпожа Момчева – секретар на община 

Варна. Моля да го погледнете във вътрешната мрежа. Писмото е в 

смисъла, в който предложих да изпратим писмото, да посочим, че 

въпросите,  поставени  от  секретаря  на  община  Варна,  изискват 

становище на ГД „ГРАО“, и методически указания до общинските 

администрации,  на  територията  на  които  са  налице  заличени 

адресни  регистрации,  както  и   по  други  въпроси,  свързани  с 

адресанта регистрация на българските граждани, въпроси, свързани 

със зареждане и презареждане на локална база данни и регионална 

база  данни  „Население“  от  национална  база  данни  „Население“. 

Последното мога да го изключа. 

Аз сама за себе си си обяснявам, че когато бъдат изключени от 

национална база „Данни“ ще стане презареждане и в локална база 

данни също няма да ги има. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докато  изчакаме  да  качи  писмото, 

имам да ви направя съобщения за дела. 
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За 9 септември 2015 г. от 14,00 ч. в зала 1 има насрочени три 

дела: дело № 9824 по жалба на Патриотичен фронт срещу Решение 

на ЦИК № 1733; дело № 9825 по жалба на ДПС срещу Решение на 

ЦИК № 1606; и дело № 9826 по жалба на ДПС срещу наше Решение 

№ 1668. Това са нашите решения за назначаване на ОИК Балчик, 

Главиница и Кайнарджа. Ще се явя и на трите дела. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Качено  е  писмото  в  папка  с 

инициали на госпожа Солакова и е под № 5280. 

Имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  във  втория  абзац  предлагам 

след „граждани“ да поставим точка и нататък текста да отпадне. И 

последният абзац да бъде като следващо изречение. 

Това,  което  искам  да  кажа,  е  да  настояваме  пред  Главна 

дирекция  да  изрази  становище   по  поставените  въпроси.  Да  се 

опитаме  д  аго  направим  докато  има  време  и  да  не  се  прехвърля 

топката от едно поле на друго, тъй като Национална база данни и 

включването  в  Национална  база  данни  „Население“  има  пряка 

връзка  с  упражняването  на  избирателните  права.  Това  е  част  от 

механизмите,  които  гарантират  осъществяването  на  правото, 

прогласено в Конституцията на българските граждани. 

Считам, че в случая може много лесно да се реши въпросът, 

ако всички тези лица със служебно заличени адресни регистрации 

имат  валидни  предишни адреси,  поради  факта,  че  имаме  легална 

дефиниция на понятието „заличаване на адресна регистрация“, аз ви 

го  казах.  Това  е  автоматизирано  възстановяване  на  предходния 

постоянен и/или настоящ адрес на лицето. Проблемът ще  възникне 

тогава, когато тези лица нямат валиден предишен постоянен и/или 

настоящ адрес. 

В случая считам, че Главна дирекция „ГРАО“ дължи отговор с 

оглед на компетенциите на дирекцията,  посочени в устройствения 

правилник  на  Министерството  на  регионалното  развитие,  и 
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доколкото  те  дават  методически  указания  и  контролират 

общинските  администрации  по  воденето  на  тези  регистри  на 

населението,  включително  и  класификаторите  на  постоянните  и 

настоящи адреси. 

Не съм написала, но ми се иска дори да кажем, че ЦИК не само 

би  трябвало  да  получи  копия  от  становището  по  поставените 

въпроси, но да получи и информация за всички случаи, в които в 

страната са налице български граждани, които нямат валидни адреси 

и са извън Национална база данни „Население“. 

Пак казвам – след като упражняването на  избирателните права 

е свързано с включването в избирателен списък в определена секция, 

законът  сочи,  че  това  е  постоянният  адрес,  наличието  и 

присъствието на едно лице в Национална база „Данни“ му гарантира 

присъствието  и  в  избирателен  списък.  В  противен  случай  ние 

поставяме  под  въпрос  упражняването  на  избирателното  право.  В 

противен случай ние предпоставяме решение на ЦИК, което да се 

вземе близо до изборния ден и да се даде възможност и разрешение 

на секционните избирателни комисии да дописват. Аз съм „против“ 

по  принцип  това  решение,  но  също  ще  гласувам  „за“,  ако  сме 

поставени в ситуация в противен случай да  няма упражняване на 

активно избирателно право. 

Но тъй като сега имаме време, предлагам да настояваме пред 

ГРАО за такова становище. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  имате  ли  коментар  на 

писмото? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбирам логиката на предложението, но 

си мисля за случая, в който предишния постоянен адрес може да се 

окаже в друга община, което би било проблем. Може да не отговаря 

на изискването за уседналост, да няма избирателни права да гласува. 

Или  другият  възможен  проблем  е  да  разкараме  човека  далеч  от 

мястото,  където  живее  в  момента.  Но  по-същественото  е,  че  той 



89

може  да  се  окаже  гласоподавател  не  там,  където  всъщност   би 

трябвало да има право да положи вота си за  местни избори. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Писмото не е прецизно формулирано, 

поради липсата  навреме.  Ако искате  можем да го  отложим, за  да 

направим по-прецизна редакция: като бъдат включени в избирателен 

списък на избирателна секция по предишна адресна регистрация по 

постоянен  адрес,  по  аргумент  от  §  1,  т.  3  от  Допълнителната 

разпоредба на Закона за гражданска регистрация. Това ще го добавя, 

за да не излезе, че ЦИК казва по кой адрес и къде да се  включи 

избирателят, ако има избирателни права. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  проблемът  е  голям. 

Предлагам писмото да  остане за  утре.  Който има други текстове, 

които можем да добавим вътре, или да го прецизираме, както каза 

госпожа Солакова, да ги предложи и утре да гласуваме това писмо. 

То е важно. 

Колеги,  предлагам  да  изгласуваме  това  писмо  сега,  с 

прибавката и да не се бавим. 

Който  е  съгласен  писмото  да  бъде  с  прибавка  на 

допълнителния  параграф,  който  каза  госпожа  Солакова,  моля  да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  

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

против – 1 (Цветозар Томов).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, за да бъдем точни, 

в  резултат  на  разговора  в  оперативен  порядък,  писмото,  което 

гласувахме,  е  до  ГРАО  с  копие  до  посочените  лица  и  е  без 

последните два абзаца. 

Колеги, това се разбрахме и това гласувахме. 

Заповядайте за отрицателен вот. 
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Няма  да  ви  губя  времето,  колеги,  но 

гласувах „против“, защото ние не изяснихме въпроса и дискусията 

прекъсна преди това, как ще се постъпи тогава, когато предишният 

адрес  на  лицето е  в  друга  община.  По този  начин ние създаваме 

предпоставки за изборен туризъм, както вземаме това решение. Това 

е, което мен ме  притесни и заради което гласувах „против“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за сигнал, колега. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  както  каза  преди 

малко  колегата  Сидерова,  получили  сме  сигнал  от   партия 

„Българска  социалдемокрация“,  касаеща  Тополовград  и  ОИК 

Банско,  че  към  13,00  ч.  на  7  септември  не  приемала  документи, 

нямала  дежурен  и  от  общинска  администрация  са  обявили,  че 

първото заседание ще е на 7 септември от 18,30 ч. Свързах се по 

телефона с кмета на община Банско. Даже му дадох като съвет да се 

сложи на входа на общината информация относно това къде заседава 

и къде се помещава Общинската избирателна комисия, за да може 

гражданите да имат яснота по отношение на местоположението на 

Общинската избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, а те наистина ли 

на 7-и ще заседават за първи път? 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Обадиха  ми  се  и  по  телефона  и  ми 

казаха,  че  не  могат  да  открият  в  общината  къде  заседава,  а  не 

заседава или не заседава и дали се помещава някъде.  Не могат да 

открият местоположението на Общинската избирателна комисия – 

дали е в сградата на общината или е на някое друго място. Поради 

това  се  свързах  с  кмета  на  общината  –  да  подсигури,  ако  няма 

подсигурено помещение, и отдолу да опише къде се помещава. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващото,  уважаеми  колеги,  има 

предложение,  постъпило от  партия  Движение  за  права  и  свободи 
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община Петрич. Те онзи ден ми се обадиха по телефона, че ще има 

такава замяна във връзка с постъпило заявление от секретаря, който 

сме  назначили  с  наше  решение  –  Атушка  Маркова,  за 

невъзможността на същата да участва в заседанията на ОИК Петрич 

за периода докато трае болничния й. И на основание чл. 82, ал. 2 от 

Изборния  кодекс  предлагат  да  бъде  заместена  временно  в 

заседанията  от  конкретно  лице.  Изпратени  са  необходимите 

документи декларация, копие от диплома, но са изпратени от имейл. 

А също така е препратено заявление от новоназначения секретар на 

Общинската  избирателна  комисия  Петрич,  което  е  адресирано  до 

Централната избирателна комисия и в което се твърди, че поради 

заболяване  няма  възможност  да  участва  в  заседанията  на  ОИК 

Петрич: „Ето защо на основание чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс 

моля да бъда освободена до 30 септември 2015 г.“, докато е в отпуск 

по  болест.  „С  оглед  на  това,  че  болничният  лист  следва  да  бъде 

издаден от лекарска комисия, а същата ще заседава на 10 септември, 

на този етап нямам възможност да представя болничен, а същия ще 

представя на 10 септември.“ 

Уважаеми колеги, предлагам, на първо място, да се свържа с 

представителя на ДПС, от който изхожда това предложение, за да 

изпратят в оригинал тези документи и да подготвя решение, с което 

да  заменим временно на  основание  чл.  82,  ал.  1.  Решението  да  е 

временно  заместване  до  периода  на  лечението,  тоест  до  30 

септември, както е твърдението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, няма какво да се 

гласува  тук.  Вие  трябва  да  се  свържете.  Благодаря  за  доклада  за 

сведение на комисията. 

Колеги, регистрации на партии. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  днешно  заседание  в  моя 

папка е публикуван проект под № 1973 и е относно регистрация на 

Политическа партия „Ред, законност и справедливост“. 

Постъпилото  заявление  е  подписано  от  Яне  Георгиев  Янев 

лично в качеството му на председател и представляващ  партията. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно 

състояние  на  партията,  издадено  на 25 август  2015 г.,  образец от 

подписа  на  представляващия,  образец  от  печата  на  партията, 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети  за  2012,  2013  и  2014  г.,  удостоверение  от  Банка  ДСК  за 

актуална банкова сметка,  по която ще се обслужва предизборната 

кампания, списък и саморъчен подпис на заявени 5295 избиратели, 

подкрепящи  регистрацията,  същият  и  в  структуриран  електронен 

вид, името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията,  свързани  с 

предизборната кампания, пълномощно от представляващия партията 

в  полза  на  Емил  Генов  Василев,  който  представи  документите  в 

Централната избирателна комисия. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 

партията  в  бюлетината  както  следва  „Ред,  законност  и 

справедливост – РЗС“. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-88 от 7 септември е видно, че е 

налице  наличие  на  необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията на партията „Ред, законност и справедливост“. 

Налице  са  изискванията  на  чл.  133  от  Изборния  кодекс  и 

Решене № 1522 на Централната избирателна комисия за регистрация 

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

съветници и кметове, поради което ви предлагам да вземем решение, 

с което да регистрираме партия „Ред, законност и справедливост“ за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове. 

Наименованието на партията за  отпечатване в бюлетината е „Ред, 
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законност  и  справедливост  –  РЗС“.  Решението  подлежи  на 

обжалване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с предложения проект на решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 1976-МИ. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Следващата регистрация е на партия 

„Българската левица“. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Българска 

левица“, подписано от Христофор Петков Дочев в качеството му на 

председател  и  представляващ  партията,  заведено  под  №  44  в 

Регистъра  на  партиите  на  ЦИК.  Към  заявлението  са  приложени: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на  18  август  2015  г.,  образец  от  подписа  на  представляващия, 

образец от печата на партията, удостоверение от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г., писмо 

с  изходящ  номер  на  „Уникредит  Булбанк“  за  актуална  банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, списък, 

съдържащ  три  имена,  ЕГН,  саморъчен  подпис  на  заявени  3171 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  партията,  същият  и  в 

структуриран електронен вид, списък с имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партия 

в бюлетината „ПП Българската левица“. 
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От  протокол  с  вх.  №  МИ-04-03-85  от  7  септември  за 

извършена проверка се установява наличието на необходимите 2500 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  партията  „Българска 

левица“. 

Налице  са  изискванията  на  чл.  133  от  Изборния  кодекс и 

Решение  на  Централната  избирателна  комисия  №  1522  за 

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

общински съветници и  кметове  на  25 октомври,  поради което  ви 

предлагам да регистрираме партия „Българската левица“ за участие 

в изборите за общински съветници и кметове. Наименованието на 

партията за отпечатване в бюлетината е „ПП Българската левица“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.

Решението е № 1977-МИ. 

Заповядайте. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

днешно заседание е качен проект № 1993. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Движение 

Напред  България“, подписано от Зорница Тодорова в качеството й 

на  председател  и  представляващ  партията.  Към  заявлението  са 

приложени  всички  изискуеми  документи  –  удостоверение  за 

актуално състояние, образците, удостоверение от Сметната палата, 

банково удостоверение за актуална банкова сметка, както и списък, 

съдържащ  три  имена  и  саморъчен  подпис  на  заявени  7000 

избиратели на хартиен носител и в структуриран електронен вид. 
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От протокол с вх. № МИ-04-03-91 от 7 септември 2015 г. се 

установява,  че  ГД  „ГРАО“  при  МРРБ  е  извършила  проверка  на 

списъците за подкрепа и са установени необходимите не по-малко от 

2500 избиратели с коректни записи в този списък, като от проверени 

2817  са установени коректни 2535. Тъй като са представени всички 

необходими  документи  за  регистрация  на  партията,  предлагам  да 

вземем решение, с което да регистрираме партия „Движение Напред 

България“. 

Колеги,  единственото  по-особено  нещо  е,  че  партията  е 

поискала  в  бюлетината  наименованието  да  бъде  „Политическа 

партия „Движение Напред  България“. И тук моето питане е следва 

ли Политическа партия да отпадне или да остане? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен с 

така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и  

Таня Цанева); против – няма.  

Това е Решение № 1978-МИ. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  следващият  ми  проект  за 

доклад е № 1994. Касае се за партия „Възраждане“. 

Постъпило  е  заявление,  подписано  от  Костадин  Тодоров 

Костадинов  в  качеството  му  на  председател  и  представляващ 

партията.  Заявлението  е  постъпило  на  4  септември.  Към  него  са 

приложени  всички  необходими  документи  –  актуално  правно 

състояние  на  партията,  образец  от  подписа,  образец  от  печата, 

удостоверение  от  Сметната  палата,  удостоверение  за  актуална 

банкова  сметка,  списък,  съдържащ  три  имена  със  заявени  2902 

подписа. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбираме,  колега,  че 

всички изискуеми от закона документи са представени в съответния 

вид. Кажете за подписката. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, колеги, че разбрахте. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-88 от 7 септември 2015 г. се 

установява, че ГД „ГРАО“ е извършила проверка на подписката и че 

са  налице  необходимите  2500  подписа.  Поради  което,  колеги,  ви 

предлагам да регистрираме партията. Само да уточня, че тук са се 

заявили за изписване в бюлетината като „ПП Възраждане“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Който е съгласен с предложения проект на решение, моля да 

гласува. 

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

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

няма.

Колеги, решението е № 1979-МИ. 

Колеги,  разбирам,  че  всички  успяхте  да  направите  своите 

доклади. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз имам още. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.  Попитах  колегата  Златарева,  тя  каза,  че  сте  докладвал,  но 

явно не сте успял да докладвате всичко. 

Колеги,  тъй като възниква  спор за  предходното   решение и 

гласуването  по  него,  аз  отново  ще го  подложа на  гласуване  –  за 

„Движение Напред България“. 

Колеги, който е съгласен с този проект, моля да гласува. 

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

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  

Цанева); против – няма.

Колеги, може и два пъти да сме гласували. По-добре два пъти 

да сме гласували, отколкото нито веднъж. 

Колега Ивков има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Дано не съжалявате, че ми я дадохте, обаче 

аз най-сетне ще си докладвам ЕП-04-02-984 от 3 август 2015 г. от 

Министерство на вътрешните работи,  Областна дирекция на МВР 

Шумен. Това са последните ми две останали писма, много отдавна 

са.  И тъй  като  са  изготвени  отговори,  ви  моля  да  ги  видите  във 

вчерашна дата, в папка с мои инициали – писмо ОД на МВР Шумен. 

А въпросите са следните. Питат ни: приемани ли са решения, 

относно изискванията, които трябва да са изпълнени, и основанията 

или условията, които трябва да бъдат съблюдавани от длъжностното 

лице от съответната община при издаване на удостоверение по чл. 

40 и в случай, че гражданин е включен в забранителните списъци по 

чл.  38  твърди,  че  е  отпаднало  основанието  и  иска  да  му  бъде 

издадено  удостоверение  за  гласуване?  Чета  бързо,  за  да  не  губя 

време, но ако някой се заинтригува, ще чета бавно. Ако има такива 

решения, заповеди, указания и други същите публикувани ли са на 

сайта на ЦИК? Ако има такива решения, заповеди, указания и други, 

същите изпращани ли са на съответната областна управа или община 

в електронен вариант или на хартиен носител? 

Виждате отговора на екраните. Да го чета ли? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така изготвения отговор, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 
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Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Следващата  преписка  е  ЕП-09-662  от 

13 август  2015  г.  Както  виждате,  отговорът  е  три  страници,  а 

въпросите са две страници. Да ги чета ли? Въпросите не са качени. 

Отговорът  е  качен.  Доста  въпроса  са  –  9.  Аз  съм  се  постарал  с 

помощта на колегите от администрацията и юрисконсулт Желязков 

да издирим всички решения. Писмото е във вчерашната ми папка. 

Запознайте  се.  Ако  искате,  докато  се  запознавате,  да  ви 

прочета въпросите: 

1. На какво основание и къде е била разположена избирателна 

секция с номер еди-кой си Белгия, по време на изборите за членове 

на Европейския парламент? 

2.  Кои  лица  са  били  членове  на  секционната  избирателна 

комисия? Да се посочи основанието и личните им данни с оглед на 

призоваването им за разпит. 

3. Къде се съхраняват оригиналните екземпляри от изборните 

книжа за произведени избори на 25.05.2014 г., изготвени от ЦИК за 

секция номер еди-коя си? Да се посочат институцията, адрес и лице 

за контакт? 

4.  Какви са  били нормативните основания и процедурата  за 

заличаването  на  лице  от  избирателния  списък  по  постоянния  му 

адрес в България и допускането му в друг в чужбина? 

5.  Каква  е  процедурата  и  какви  доказателства  трябва  да 

представи лицето, за да докаже, че е правоимащ по смисъла на чл. 

350, ал. 2, във връзка с § 1, т. 2, буква „а“ от ИК? 

6.  Кое е лицето,  което установява това обстоятелство,  взема 

решението,  допуска  лицето  до  гласуване  и  извършва  вписване  в 

избирателния списък? 
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7.  Упражнило  ли  е  избирателно  право  еди-кое  си  лице  на 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент,  проведени  на 

25.05.2014 г.? 

8. Ако е упражнило – в коя избирателна секция е станало това 

и  името  му  дописано  ли  е  в  избирателните  книжа?  Как  е 

удостоверило  това  лице  правото  си  на  глас?  Какви  документи  е 

представило, оформило и подписало в тази връзка? 

9.  Заличено ли е лицето от избирателните списъци на с. Яким 

Груево,  област  Разград? На какво основание е  станало това?  Към 

справката да се приложат оригиналните екземпляри от книжата на 

СИК за секция еди-коя си. 

Прилагаме  документите,  съгласно  приложения  и  давам 

отговор към кои наши решения да се насочи. 

Дори  да  има  пропуски,  в  този  етап  аз  мисля,  че  все  пак 

отговаряме.  Ако  не  последват  други  въпроси,  значи  сме  го 

направили. Ако последва друг въпрос, ще отговаряме пак. Виждате 

го. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

Аз ще подкрепя Вашия проект за писмо, но в момента, когато 

сме  в  активен  период,  ние  да  извършваме  изследването  на 

нормативната уредба и на решенията на ЦИК, които са публикувани 

на страницата на ЦИК и да вършим работа на следствие, на дознание 

– аз не съм съгласна. 

И моля всички колеги от този  момент насетне отговорите на 

подобен род въпроси, в които органите искат ние да им свършим 

работата, да бъде кратък и ясен: има Изборен кодекс, тези членове и 

решения на ЦИК са публикувани, в тях ще намерите отговорите на 

всички ваши въпроси. Наистина, колеги, моля ви за това. 

Колеги, който е изготвен с така изготвения отговор, моля да 

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

Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.

Колега, дайте и третото. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Нямам трето. Това бяха последните две. И 

тъй като е от 3 август,  затова съм си позволил да подготвя такъв 

подробен отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, много Ви е добър 

отговорът. Просто ние нямаме възможност за това. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 10,00 ч. 

Желая на всички приятна вечер! 

(Закрито в 19,40 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова


