
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 238

На 8 септември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Информация  относно  въпроси  за  гласуване  извън 

страната.

Докладва: Маргарита Златарева

2. Проект  на  решение  относно  назначаване  съставите  на 

СИК.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Методически указания за ОИК – част първа.

Докладва: Румяна Сидерова

4. Ред за проверка на кандидатските листи.

Докладват: Владимир Пенев 

5. Информация от ГД „ГРАО” за избирателните секции и 

броя на избирателите в тях.

Докладват: Ерхан Чаушев

6. Доклад  по  информация  от  „Информационно 

обслужване” АД относно пощенските кутии на ОИК.

Докладват: Ерхан Чаушев 

7. Регистрация  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети.



Докладват: Маргарита Златарева 

Иванка Грозева

8. Поправки на технически грешки.

Докладват:  Иванка  Грозева,  Таня 

Цанева,Александър  Андреев,  Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов,Румен Цачев 

9. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват: Владимир Пенев,

Георги  Баханов,  Таня  Цанева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман

10. Промени в общинските избирателни комисии.

Докладват: Метин Сюлейманов,

Георги Баханов

11. Проекта на решение за контрол върху отпечатването на 

хартиени бюлетини с бележки от Печатницата на БНБ. 

Докладва: Севинч Солакова

12. Отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали.

Докладва: Георги Баханов

13.  Доклади по писма.

Докладват:  Александър  Андреев,  Метин 

Сюлейман,  Маргарита  Златарева,  Севинч 

Солакова, Росица Матева 

14. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

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

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

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня 

Цанева и Метин Сюлейман.

ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева. 

2



Заседанието  бе  открито  в  10,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред e пред вас.

Имате ли предложения за допълнения?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, моля да 

включите в дневния ред решения относно отваряне на помещения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  нова  точка  10  ги 

включвам. Записах, колега Баханов.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Моля да запишете като основна 

точка в дневния ред относно въпроси за гласуване извън страната, 

която включва коментиране на съобщения от МВнР за подадените 

искания  за  съгласие  за  гласуване  извън  страната  на  приемащата 

държава и писмо до „Информационно обслужване” относно сайта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Струва ми се приоритетно 

колега, и по тази причина, ако колегите не възразяват, това да бъде 

нова точка първа. Записах.

Следващ беше колегата Грозева, след това колегата Цанева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам една регистрация на партия и една 

поправка на техническа грешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Моля   Ви,  госпожо  председател,  да  ме 

включите в точка 8.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, колега.

Колеги, други? Не виждам.

Определям колегата Сюлейман да брои.

3



Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева, Метин Сюлейман), против - няма.

Дневният ред е приет.

Колеги,  както досега,  първо ще мине  докладът  на  колегата 

Златарева и след това ви моля да мине регистрацията на партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  както  и  поправка  на 

технически грешки, а след това с другата част на дневния ред.

Заповядайте, колега Златарева, като Ви моля и Вие да водите 

заседанието за известно време.

1. Информация от МВнР относно въпроси за гласуване 

извън страната.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  докладвам  ви 

един файл на МВнР, с който ни изпращат таблицата с поисканите и 

респективно  получени  съгласия  от  приемащите  държави  за 

провеждане  на  национален  референдум.  Все  още  полученото 

съгласие е по-малко, държавите са разделени на две групи – едни, 

при  които  има  уведомителен  режим  и  други,  при  които  има 

разрешителен  режим.  При  разрешителният  режим  само  Австрия 

засега  е дала съгласие,  също Кипър,  Косово и Кувейт.  Може би е 

много рано още. При уведомителния режим ще видите, има много 

държави, които в своето законодателство предвиждат уведомителен 

режим  при  произвеждане  на  избори  в  тяхната  страна  от  чужда 

държава.  В  забележката  МВнР  е  записало  какви  искания  е 

направило.  В  повечето  случаи  са  искания  за  дипломатическо 

представителство и извън него или задгранично представителство и 

извън  него.  Единствено  има  забележка,  че  няма  да  се  иска 

разрешение и няма да има избори в Ирак. Разбира се, това е списък, 

който  непрекъснато  се  допълва  с  нови  сведения  от  Външно 
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министерство.  И  необходимото  време  преди  изборите  вече  имаме 

знанието  кои  държави  допускат  гласуване  извън  страната  за 

национален  референдум.  Това  е  за  сведение.  Не  мисля,  че  има 

някакви коментари.

В едно писмо, което също е публикувано във връзка с тази 

тема,  „Информационно  обслужване” ни  съобщава,  че  е  пуснало 

електронното заявление по нашата имейл поща. Активирано е на 7-и 

и ви моля да го отворите да видите дали някъде има някакъв раздел, 

който  не  трябва  или  който  трябва  да  се  попълни.  Лично  моето 

мнение  е,  че  електронното  заявление  е  във  вида,  в  който  сме  го 

пускали за предишните два вида избори и нямам забележки. 

Но в самата страница – това може би се отнася за господин 

Чаушев, -където пише „Гласуване извън страната”, да се добави „за 

национален референдум”. Да не заблуждаваме гласоподавателите, че 

могат да гласуват за него друго. Електронното заявление се отваря и 

чрез „Избиратели” и чрез „Гласуване извън страната”. Освен това аз 

бих желала да се допълни, че се подава електронно заявление, а не 

само заявление, защото знаете, че има и хартиено заявление. Това са 

ми  забележките,  които  да  съобщим  на  „Информационно 

обслужване”. 

Моля ви за други забележки и коментари,  ако имате.  Даже 

вече  има  подадени  и  одобрени  електронни  заявления.  Има  ли 

някакви  други  забележки?  Аз  го  обсъдих  с  господин  Христов, 

същото е както миналата година. Таз опция е активирана в 8 часа на 

7-ми, от снощи и вече виждате, че има попълнени такива заявления 

от няколко души. Те съобщават, че опцията ще бъде активирана до 

20-ия ден, както е според хронограмата, докогато могат да се подават 

тези електронни заявления.

И другото, което имам да докладвам, това е едно писмо под 

№ 5282 ИО от „Информационно обслужване”. Предлагам проект на 

писмо отговор до изпълнителния на  „Информационно обслужване” 

във връзка с откриване на електронната пощенска кутия в домейна 

cik.bg  ,  а  именно  друга  пощенска  кутия,  в  която  да  се  изпращат 
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сканираните  и  в  електронен  вид  заявления,  подадени  на  хартиен 

носител  до  ДКП-та.  Защото  знаете,  че  всяка  година,  поне  на 

предишните  два  вида  избори  ние  откривахме  отделна  електронна 

пощенска  кутия,  в  която  постъпваха  и  сканирани,  и  въведени  в 

електронен вид хартиени заявления, изпратени чрез ДКП до МВнР, а 

Външно  министерство  ни  ги  изпраща  на  нас.  Поради  това  вижте 

писмото, което трябва да гласуваме и да изпратим до посолствата и 

до Външно министерство.

Който е съгласен със съдържанието на  това писмо, моля да 

гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария   Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейман), против - няма.

Предложението е прието.

С  това  приключваме  тази  точка  от  дневния  ред  и 

продължаваме  със  следващи  точки,  като  приоритет  имат 

регистрацията на партиите.

Госпожа Грозева има думата за регистрация на партия.

Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение за регистрация на Българска демократична общност. Вчера 

с  вх.  №  МИ-04-03-90  от  .7.09.2015  г.  пристигна  писмо  от  ГД 

„ГРАО”,  с  което  ни уведомяват,  че  има  наличие  на  необходимия 

брой  подписи  за  регистрацията.  Налице  са  всички  изискуеми 

документи: удостоверение за актуално състояние след издаване на 

указа на президента,  то е  от 24.08.2015 г.;  образец от подписа на 

представляващия  партията;  образец  от  печата;  удостоверение  от 

Сметната палата; списък на лицата, които ще отговарят за приходите 

и  разходите;  удостоверение  от  Райфайзенбанк.  Така  че  налице  са 
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всички  изискуеми  документи,  както  и  писмото  за  извършената 

проверка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а” във връзка с чл. 

133  и  134,  ал.  1,  чл.  135,  ал.  1  и  3  да  регистрираме  Българска 

демократична  общност  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници  и  за  кметове.  Предлагам  на  Централната  избирателна 

комисия да гласуваме решение за регистриране на партия Българска 

демократична  общност  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  забележки? 

Няма.

Който  е  съгласен  за  регистрацията  на  Българска 

демократична общност, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария   Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 1980-МИ.

Колеги,  аз  докладвам  една  регистрация  на  партия 

„Солидарност”  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове.  Постъпило  е  заявление  от  представляващия  партията, 

подписано от него, Христо Маринов. Представени са необходимите 

документи:  удостоверение  за  актуално  състояние;  образци  от 

подписите;  удостоверение  от  Сметната  палата;  банково 

удостоверение  и  списък  на  избиратели  3788,  които  подкрепят 

партията.  Получили  сме  одобрение  от  ГД  „ГРАО” за  извършена 

проверка  на  списъка  на  избирателите,  2500  подписа  са  налице, 

достатъчни са.

Поради  това  предлагам  да  се  регистрира  партия 

„Солидарност” за участие в изборите за  общински съветници и за 

кметове. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

политическа партия Солидарност.
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Който е съгласен да бъде регистрирана тази партия, моля да 

гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария   Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 1981-МИ.

Има ли други предложения за регистрация? Няма.

Следваща точка от дневния ред това са:

Поправка на технически грешки.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  за  поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  1786-

МИ/НР от 03.09.2015, с което е назначена ОИК – Видин. Допусната е 

техническа грешка в изписване името на члена на комисията Емилия 

Маркова Лазарова. Тя има и четвърто име – Маринова.

Предлагам ви да гласуваме поправката, като името да се чете 

Емилия  Маркова  Лазарова  –  Маркова  вместо  Емилия  Маркова 

Лазарова.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това решение за поправка на член от ОИК – Видин, моля 

да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  Бойкинова, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейман,  Цветозар 

Томов), против - няма.

Това е Решение № 1982-МИ/НР.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  От  вчера  е  пристигнало  писмо, 

подписано от кмета на община Боеница с вх. № 06-347 от 07.09.2015 

г.,  в  което  пише,  че  неправилно  е  изписано  името  на   Ивайло 
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Неделков Михайлов. Само за сведение на комисията, с Решение № 

1826-МИ-НР от 04.09.2015 г. тази грешка е поправена.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Следващ докладчик е госпожа Цанева, заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  предлагам  ви  да 

приемем решение  за  поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в 

Решение  № 1836-МИ/НР  от  04.09.2015  г.  относно  назначаване  на 

ОИК в община Дупница, област Кюстендил. Поправката се състои в 

следното: името на председателя на ОИК да се чете Здравко Бойков 

Василев вместо Здравков Бойков Георгиев. Името на член на ОИК в 

община Дупница да се чете Даниела Ангелова Филатова – Борисова 

вместо  Даниела  Ангелова  Филатова.  И  името  на  член  на  ОИК  в 

община  Дупница  да  се  чете  Десислава  Василева  Костадинова  – 

Стоянова вместо Десислава Василева Костадинова.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  възражения, 

коментари? Няма.

Който е съгласен с тази поправка, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  Бойкинова, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейман,  Цветозар 

Томов), против - няма.

Това е Решение № 1983-МИ/НР.

Други поправки? Засега няма.

Преминаваме към друга точка от дневния ред:

Проект на решение относно назначаване състави на СИК. 

Докладчик госпожа Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  за  първи  път  ви 

докладвах проекта на решение на неделното заседание,  за да бъде 

уведомление за осведомяване.  Към този проект на решение има и 

едно  приложение  с  Методически  указания.  В  проекта,  който  съм 

изготвила,  съм  използвала  почти  изцяло  нашето  решение  за 

назначаване на СИК в Сърница, като съм се опитала, дано да не съм 
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изпуснала някъде,  да напиша правилно сроковете съгласно нашата 

хронограма. Всъщност това е една от основните разлики. 

Другата  разлика  е,  че  в  точка  13  има  ново  съотношение, 

предложено между политическите партии и коалиции в парламента, 

то е със съвсем малка разлика с оглед намаляване броя на една от 

парламентарните групи. Господин Емануил Христов ми помогна и 

изчисли това съотношение. Не го ползвахме и при назначаване на 

ОИК. В качения проект е допусната печатна грешка, процентът на 

партия Атака е 4,68, а не 4,6. 

Точка 16 – изискване към членовете на СИК, новото, което е 

включено, е: след „дебат”, че „членове на комисии могат да бъдат и 

граждани на друга държава-членка”,  може би трябва да бъде „или 

избиратели, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз 

със  статут  на  постоянно  или  продължително  пребиваване,  които 

могат  да  гласуват  съгласно  разпоредбата  на  чл.  396  и  владеят 

български език, и са включени в част втора на избирателния списък”. 

Защото  само  тогава  стават  избиратели,  иначе  са  потенциални 

избиратели.  Към  25-ия  ден,  когато  става  назначаването  на 

комисиите, този списък вече ще е и обявен. Но той се изготвя към 35-

ия ден, така че могат да се извършат съответните проверки.

В  следващите  точки  не  съм  правила  промени.  Това  са  и 

текстовете на закона. Има печатна грешка, първият срок, който е на 

втория ред, е 29 септември. Нямам други промени от онова решение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, коментар върху 

това решение? Господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  една  донякъде  педантична 

подробност. Може би в чл. 17 трябва да напишем „членовете на една 

и съща СИК”. Така както е написано, сякаш се отнася за всички СИК 

в страната, където е невъзможно да няма някакви роднински връзки.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, че добавя „членовете на една и 

съща СИК”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Заповядайте,  господин 

Чаушев, имате думата.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  моето  изказване  ще 

бъде насочено към точка 14. Правя едно допълнение, което се крепи 

на  следния  проблем.  Имаме  един  брой  членове  на  секционни 

избирателни комисии, които трябва да се назначат. Всяка партия или 

коалиция има определен брой места, които трябва да разпредели за 

съответната община и изборен район, но се получава един проблем, 

че  при  консултациите  партиите  концентрират  отделни  членове  в 

отделни секции, а други секции остават незаети, а би могло партиите 

и коалициите да бъдат разпределени общо взето с полагащите им се 

членове  пропорционално  във  всички  секционни  избирателни 

комисии, естествено до изчерпване на тяхната квота. Поради което аз 

предлагам в точка 14 да се сложи и още едно изречение: „Местата в 

СИК,  предназначени  за  партиите  и  коалициите,  се  разпределят 

пропорционално по секции в рамките на общината”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  разбирам  така,  че  когато  една 

партия няма достатъчен брой да покрие всички секции, няма да й се 

полагат членове във всяка една секция, нейните предложения да не 

се съсредоточават само в ограничен брой секции, примерно по двама 

в някои секции, а да нямат присъствие в други секции. „Равномерно” 

е може би, не „пропорционално”. Мисля, че ще избегнем това, което 

тебе  те  плаши  ако  не  използваме  думата  „пропорционално”,  а 

„равномерно” в секциите на територията на общината.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това трябва да бъде препоръка.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  може  да  си  правят  каквото  си 

знаят.  Думата  „равномерно”  е  да  има  в  повече  секции,  а 

„пропорционално”  вече  говори  за  пропорции  и  може  да  подбуди 

спорове.  Да  ти  кажа  ли  какво  бих  могла  да  предложа,  ако  го 

приемете  като  изречение?  „Местата,  полагащи  се  на  всяка  от 

партиите  и  коалициите,  представени  в  Народното  събрание,  се 

разпределят равномерно в секциите на територията на общината.”

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  изречението, 

което  се  предложи  за  равномерното  разпределение,  касае 

първоначалното назначаване.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Текстът  да  стане  така:  „При 

назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции  се  разпределят 

равномерно в секциите на територията на общината.”

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  с  добавката  на  това  изречение  към  точка  14,  моля  да 

гласува.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Емануил Христов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Мария   Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейман, Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).

Предложението се приема.

Следващите коментари по текста? Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  по-скоро  тук  като  корекция 

евентуално.  Където  пишем  „изборите  за  общински  съветници  и 

кметове”, както и в заглавието, и надолу го има на няколко места, 

нека да е „и за кметове”. В основанията ми се струва, че трябва да 

има освен точка 1 и 2 на чл. 57 и точка 5. То е като изключение, но 

мисля, че трябва да го има. На средното изречение „Изборния кодекс 

и”, това да го отделите. Датите ние ги коментирахме. В точки 19, 20 

и  20бб  е  записано  „временния  кмет”.  В  точка  22  коментирахме 

датата. 

В  точка  23  ми  се  струва,  че  може  би  е  рационално 

предложение. Казваме, че общинската избирателна комисия приема 

отделно решение за назначаване на СИК за всяко отделно населено 

място. Като казваме „отделно населено място”, тук се има предвид, 

че може да има назначаване на няколко комисии в едно населено 

място с едно решение или за всяка СИК трябва да имаме отделни 

решения?  Както  е  записано,  отделно  решение  за  всяко  отделно 

населено място, аз лично го разбирам, че може с едно решение, ако 

има  5  секционни  комисии  в  едно  населено  място,  те  да  бъдат 

назначени  с  едно  решение.  Това  сте  имали  предвид.  Тъй  като  и 
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практиката  в  различните  комисии  е  различна,  някои  назначават  с 

отделни  решения  всяка  комисия,  някои  с  едно  решение  няколко 

комисии,  а  списъкът  е  по  приложение,  нали  така?  Списъкът  на 

назначените  вече  е  по  приложение  към  решението  и  това  е  този 

случай,  в  който  казвате  тук  „отделно  населено  място  с  едно 

решение”.

По-нататък, второто изречение казва „Освен разпределението 

на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от 

всяка партия и коалиция решението съдържа имената на назначените 

членове във всяка СИК”. Тук ми се струва, че така както е изписано, 

това изречение е предпоставка и се допуска грешка от общинските 

избирателни комисии. По-скоро да кажем какво съдържа решението. 

Решението за назначаване според мен съдържа разпределението на 

местата в ръководството и броя на членовете. Според мен да отпадне 

„от  всяка  партия  и  коалиция”.  Защо?  Защото  не  само  в  СИК 

Сърница, а е имало и други случаи при назначаването на комисията 

след изписване на имената на членовете бяха изписани кой от коя 

партия е, което не е редно. И тук става едно подвеждане от всяка 

партия и коалиция, ясно е, че не се има предвид да се изписва кой от 

коя партия е,  а  всъщност,  че това са членовете от всяка партия и 

коалиция.  Затова  предлагам:  „Решението  за  разпределението  на 

местата съдържа: ръководството на СИК, броя на членовете на СИК, 

имената  и  единните  граждански  номера  на  членовете  във  всяка 

отделна  секционна  избирателна  комисия”.  Това  е  поименното 

съдържание.

И предлагам, ако искате, да добавим, че решенията на ОИК се 

обявяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните 

данни.  Тоест,  единните  граждански  номера  в  тези  решения  не  се 

обявяват. Това да го отбележим допълнително с едно изречение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: По принцип приемам допълненията.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  забележки  по 

отношение на текста на предложения проект? Не виждам.
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Ако няма повече разисквания, моля да гласуваме проекта на 

решение заедно с добавката в точка 14 и заедно с промяната на точка 

23, плюс корекциите в технически и граматически смисъл на думата.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева, Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейман, Цветозар Томов), против - няма.

Това е Решение № 1984-МИ/НР.

Нека  сега  да  видим  и  приложението.  Отворете 

Методическите указания и моля да обсъдим и тях. Имате думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това как се правят изчисленията за 

местата,  които  се  полагат  на  територията  на  една  община  в 

секционните  избирателни  комисии,  отчитайки  съотношението 

между парламентарно представените партии и коалиции. Предлагам 

господин Емануил Христов накратко да обясни.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По-скоро  ако  има  някой  нещо  да 

пита, за да му обясня. Защото изчисленията са същите, каквито бяха 

и  за  Сърница.  Разликата  е  само  за  това,  че  сега  има  друго 

парламентарно представяне, партия ГЕРБ има 83-ма представители, 

това  дава  отражение  върху  всички  цифри,  проценти,  които  се 

получават. По отношение на самите състави всичко е нормално, тъй 

като там няма ограничения, стига да не е 50 %, но никой не стига 

тези  50  %.  Но  по  отношение  на  ръководствата,  тъй  като  се  знае 

предварително, че председател, секретар и заместник-председател на 

комисиите не могат да бъдат от една и съща партия,  то при това 

условие излиза, че никоя партия не може да има повече от една трета 

от всички ръководни места, т.е. 33,33. В случая за ГЕРБ е 35,32. Тя 

не  може  да  вземе  максимума,  може  да  вземе  най-много  33,33. 

Останалите един процента и нещо се преразпределя пропорционално 

на останалите партии. В това се състоят нещата.  В крайна сметка 

това,  което  е  дадено  накрая,  е  кой  колко  трябва  да  получи  от 

ръководните места като процент. В интерес на истината тук няма да 
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има никакъв проблем, тъй като става въпрос за големи числа. Когато 

се говори за 10, 12, не се появяват изкривявания, но когато се работи 

с  200,  300,  1000,  всяко  нещо  си  идва  на  мястото,  няма  да  има 

никакъв проблем. Това е.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  въпроси  към 

тези изчисления?

Ако няма, който е съгласен да се приемат тези Методически 

указания, свързани с Решение № 1984-МИ/НР относно съставите на 

СИК, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Маргарита 

Златарева,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  Бойкинова, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейман,  Цветозар 

Томов), против - няма.

Прието  е  Приложение  към  Решение  №  1984-МИ/НР  без 

възражения.

Сега давам думата за докладване на една жалба от госпожа 

Цанева.

Доклади по жалби и сигнали.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпила е жалба с вх. 

№ МИ-10-108 от 08.09.2015 г. Жалбата е от Коалиция България без 

цензура,  ПП  ГЕРБ,  коалиция  Реформаторски  блок,  коалиция 

Патриотичен  фронт,  НССБ и  ВМРО и  коалиция АБВ.  Жалбата  е 

срещу  наше  Решение  №  1792  относно  назначаване  на  общинска 

избирателна комисия в община Несебър, област Бургас. 

Предлагам жалбата да бъде предадена на господин Желязков 

за окомплектоване и изпращане на преписката до ВАС.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Благодаря.

Докладчик по жалби е също господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

разпределена  ми  жалба  с  вх.  № МИ-10-107  от  08.09.2015  г.  чрез 

Централната  избирателна комисия до Върховния административен 

съд от ПП ГЕРБ срещу наше Решение № 1852-МИ/НР от 04.09.2015 
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г., с което сме назначили общинската избирателна комисия в община 

Родопи,  област  Пловдив,  по-конкретно  за  назначаването  на  едно 

конкретно лице.

Предлагам  да  предам  жалбата  на  юрисконсулта  за 

окомплектоване и своевременно изпращане във ВАС.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Докладчик по жалба е също госпожа Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви жалба с вх. №  МИ-10-

91  от  07.09.2015  г.  от  ПП  Движение  за  права  и  свободи  против 

решение на Централната избирателна комисия, с което е назначена 

общинска избирателна комисия Шабла,  област Добрич. Жалбата е 

комплектувана и ще бъде изпратена до Върховния административен 

съд.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Следващ докладчик  е 

господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  продължавам  с 

постъпили жалби в Централната избирателна комисия. С вх. № МИ-

11-32  от  08.09.2015  г.  е  постъпило  жалба  от  Валери  Симеонов 

Симеонов,  представляващ  коалиция  Патриотичен  фронт,  НССБ, 

ВМРО против наше Решение № 1821-МИ/НР от 4 септември, с което 

сме назначили общинската избирателна комисия в Шумен.

Предлагам  да  възложим  на  нашия  юрисконсулт  да 

окомплектова  преписката  и  да  я  препратим  към  Върховния 

административен съд.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Следваща точка от дневния ред е:

Доклад по информация от  ГД „ГРАО” за избирателните 

секции и броя на избирателите в тях.

Господин Чаушев има думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  тази  информация  е 

качена във вчерашната вътрешна мрежа. Беше оставена просто да се 
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запознаете с нея и ако имате някакви забележки по структурирането 

на  информацията,  да  кажете.  Идеята  на  председателя  беше 

евентуално тази  информация да  се  качи  на  сайта  на  Централната 

избирателна комисия. Това беше вчера. Аз считам, че няма пречка да 

се качи тази информация, но моля да видите как е структурирана. 

Моля да отложите тази точка заедно с другата.

Господин Цачев има решение за  регистрация. Заповядайте, 

господин Цачев, имате думата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  постъпило  е  заявление  за 

регистрация от партия „Българска нова демокрация“, подписано от 

Борислав  Любенов  Великов  в  качеството  му  на  председател  и 

представляващ партията, заведено под № 6 от 7 септември 2015 г. в 

регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната 

кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 

2015  г.  Заявена  е  позиция  на  въпроса  на  референдума  –  „ДА“. 

Позицията на партия „Българска нова демокрация“ е: „Гласуването и 

дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и 

референдумите  ще  даде  възможност  на  българите  в  чужбина  да 

участват по-масово в тези демократични процедури“. 

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1692-

МИ от 1 септември 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и изискванията на Решение № 1534-НР от 22 август 

2015  г.  на  ЦИК  относно  регистрация  на  инициативни  комитети, 

партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в 

информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на 

националния  референдум  или  на  алтернативната  позиция  на  25 

октомври  2015  г.  за  регистрация  на  партия  „Българска  нова 

демокрация“ с  позиция на  въпроса на  националния референдум – 

„ДА“ съгласно изложените в заявлението мотиви.
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Предвид изложеното и на основанията, които са посочени в 

проекта на решение, предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме  решение,  с  което  да  регистрира  партия  „Българска  нова 

демокрация“ за участие в информационно-разяснителната кампания 

по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.  с 

позиция  на  въпроса  на  националния  референдум  –  „ДА“.  В  този 

смисъл предлагам да приемем решението.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с този проект на решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева, Метин Сюлейман, Цветозар Томов), против - няма.

Това е Решение № 1985-НР.

Господин  Томов  искаше  нова  точка  в  дневния  ред,  също 

господин Баханов. Нека да допълним дневния ред. Заповядайте да 

предложите нова точка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато направим 

това  обсъждане  в  оперативен  порядък  и  след  като  техническите 

грешки и регистрациите ни са приоритет, има готов ред.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, ще Ви 

моля да попълним днешния дневен ред с нова точка – да гласуваме 

временна  замяна  на  член  на  ОИК  в  община  Петрич,  област 

Благоевград.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, Вие сте прав, тъй 

като  погледна  в  дневния  ред  съм  записала  само  поправки  в 

технически грешки, но съм имала предвид и това, така че колегата е 

с приоритет. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  това  е  нова 

разпоредба  на  Изборния  кодекс за  временна  замяна  на  член  на 

общинска  избирателна  комисия.  Това  е  уредено  в  чл.  82,  ал.  2, 
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затова, колеги, ще ви моля да обърнете внимание на проекта ми за 

решение.  Приемам  всякакви  предложения  за  допълнения,  за 

разяснения, тъй като мисля, че това е първо по реда си решение за 

такава замяна.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-263/08.09.2015 г. от 

Марин Китанов – упълномощен представител на ПП „Движение за 

права  и  свободи  –  община  Петрич,  във  връзка  с  постъпило  и 

приложено заявление от Атушка Събева Маркова – секретар на ОИК 

в община Петрич, че не може да участва в заседанията на ОИК в 

община Петрич до 30 септември 2015 г. поради заболяване.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във 

вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено 

висше образование и  копие от  личната  карта  на  Атанас Георгиев 

Ямалиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 82, ал. 2 от Изборния 

кодекс  Централната  избирателна  комисия  предлагам  да  бъде 

замествана  временно  на  заседанията  на  ОИК  –  Петрич  до  30 

септември  2015  г.  от  Атанас  Георгиев  Ямалиев  със  съответното 

висше  образование  публична  администрация.  Към  заявлението  е 

приложено заявление, подписано от Атушка Събева Маркова, която 

е секретар, назначена с наше решение и понастоящем е секретар в 

ОИК – Петрич, поради заболяване и няма възможност да участва в 

заседания на същата. Ето защо ни моли на основание чл. 82, ал. 2 от 

Изборния кодекс да бъде освободена до 30 септември 2015 г., докато 

е в отпуск по болест. Засега лицето няма възможност да представи 

болничен лист, същия ще представи на 10 септември. 

Това  го  докладвах  и  вчера,  уважаеми  колеги,  просто  за 

припомняне.  Вчера  бяха  дошли  документите  по  имейл,  днес 

пристигнаха  и в  оригинал –  декларацията,  подписаното заявление 

както  от  упълномощения  председател  на  ДПС,  така  и  от  самия 

секретар на ОИК – Петрич. Приложена е копие от диплома и копие 

от личната карта на лицето, което се предлага да замени секретаря 

на ОИК – Петрич.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Първа  е 

колегата Матева. Заповядайте, колега, имате думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  първо  не  разбрах  болничният  по 

каква причина не е издаден и освен това смятам, че  диспозитивът 

трябва по друг начин да се напише. Мисля, че трябва да назначим 

господин  Ямалиев  да  замества  секретаря  във  времето  до  30 

септември  –  „Назначава  Атанас  Ямалиев  с  посоченото  ЕГН  да 

замества  в  качеството  й  на  секретар  на  ОИК  –  Петрич,  Атушка 

Маркова, считано от датата на влизане в сила на решението до 30 

септември.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Атанас Ямалиев член ли е 

на комисията в момента?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не съм го проверил.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  можем  да  го  решим  като 

видиш дали е член на комисията. Виж, за да знаем как да напишем 

диспозитива. Не е ли член?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Щом представя нова декларация и ново 

копие от дипломата си, значи в момента не е член.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Защо  смятам,  че  в  диспозитива 

трябва да има „от”? Защото пише, че в срока, в който не може да 

изпълнява. Може да е от днешна дата, защото днес го назначаваме, 

но да пише от 8-и. Да пише: „от 8 до 30 септември включително”. 

Това според мен трябва да го има.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  предлагам  диспозитивът  да 

придобие  следния  вид:  „Назначава  Атанас  Георгиев  Ямалиев 

временно  да  замества  Атушка  Маркова  като  секретар  на  ОИК  – 

Петрич, за времето от 8 септември 2015 г. до 30 септември 2015 г. 

включително”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

предложения и допълнения? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение 

ведно с корекцията, направена в зала, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Метин  

Сюлейманов), против - няма.

Това е Решение № 1986-МИ/НР.

И  във  връзка  с  партиите  и  коалициите,  които  идват  за 

регистрация в ЦИК, ви предлагам сега да прекъснем заседанието до 

14 часа и в 14 часа да продължим.

(След почивката.)

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  откривам  втората 

част  на  заседанието  с  днешна  дата.  В  залата  сме  12  членове  на 

Централната избирателна комисия. И сме на 8 точка – Поправка на 

технически грешки в решения.

Пръв има думата колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Благодаря,  уважаема  госпожо 

председателстващ.  Постъпило  е  по  електронната  поща  от 

председателя  на  ОИК  –  Руен,  писмо  с  вх.  №  МИ-06-161  от 

08.09.2015 г., с което ни уведомяват, че в наше Решение № 1766-МИ 

от 03.09.2013 г.  е  допусната  техническа грешка при изписване на 

името  на  член  от  общинската  избирателна  комисия,  а  именно 

Шасине  Боядизова  Юзеирова,  така  сме  я  написали,  да  се  чете 

Шасине Баязидова Юзеирова. 

В  тази  връзка  ви  моля  да  приемем  решение,  с  което  да 

допуснем поправка на техническа грешка от нашето решение, като 

името на член на ОИК, община Руен, да се чете Шасине Баязидова 

Юзеирова вместо Шасине Боядизова Юзеирова. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  имате  думата  за 

изказвания по проекта. Не виждам желаещи.
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Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  11  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  

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

Бойкинова, Таня Цанева, Метин Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 1987-МИ/НР.

Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колега,  това,  с  което  завършихме 

работното заседание след първата част на официалното, на вашето 

внимание е във вътрешната мрежа и трябва относително спешно да 

публикуваме едно писмо в нашия сайт, писмо с вх. № МИ-00-84 от 

08.09.2015  г.  Това  е  писмо  от  „Информационно  обслужване”. 

Писмото е дългичко и доста сложно обяснено. Аз ви казвам в общи 

линии, че става въпрос да одобрим екселската таблица във варианта, 

в  който  е  приложена,  за  списъците  на  наблюдателите.  Както  си 

спомняте, в решението, което взехме вчера към една от точките на 

списъка,  мисля,  че беше 3.3,  сме казали в самото ни решение,  че 

списъкът  се  представя  и  в  структуриран електронен вид съгласно 

допълнително  съобщение  в  сайта  на  Централната  избирателна 

комисия. Докато го четете ви казвам кой е текстът от решението за 

наблюдателите.  „Списъкът  се  представя  на  хартиен  носител  и  в 

електронен  вид  на  технически  носител  във  формат  по  образец, 

публикуван  на  интернет  страницата  на  ЦИК”.  „Информационно 

обслужване” са ни изпратили формата с обосновка.

Предлагам да го одобрим, за да мога своевременно да изготвя 

проект  за  съобщение,  което  да  качим  още  днес  на  сайта  на 

Централната  избирателна  комисия.  Съобщението  ще  бъде,  ако 

одобрим това писмо, с което се запознавате, към Решение № 1963-

МИ/НР на Централната избирателна комисия: „Списъкът по точка 

3.1.3 се представя в следния формат – съгласно приложението”. И 

ще бъде приложен изпратения ни от „Информационно обслужване” 

формат. 
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Ако имате предложения за изказа на писмото, също може да 

ми кажете. Но сега трябва да одобрим предложението. Дошло е и 

допълнително  писмо  освен  това,  което  четете,  междувременно, 

преди  да  започнем  заседанието,  с  което  се  изтъкват  и  други 

предимства.  „В  допълнение  към  предходния  имейл  електронният 

формат и списък на предложени за регистрация наблюдатели освен 

изброените в т. 1 и т. 2 проверки, извършва и проверка за дублирани 

ЕГН, тъй като практиката досега сочи, че това е една от най-често 

допусканите грешки при подаването на информация. Проверката е 

включена в изпратените файлове, но не беше описана в предходния 

имейл.” Това е допълнението, което ви прочетох, към писмото с вх. 

№ МИ-00-84.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  преди  почивката  успях 

детайлно да се запозная с това писмо, то е наистина голямо, но то 

касае фактически взаимоотношенията между нас и „Информационно 

обслужване” по отношение на това  какви проверки да се извършват. 

А това, което де факто господин Ивков иска и което е залегнало в 

решението,  което  взехме  за  наблюдателите,  е,  че  трябва  да 

публикуваме на нашия сайт формата в електронен вид, който трябва 

да  се  попълва.  Той  е  абсолютно  елементарен:  номер  по  ред,  три 

имена и ЕГН. Но важното е, че е под формата на екселска таблица. 

Тя  е  направена  като  за  хора,  които  могат  само  да  пишат  на 

компютър. Затова предлагам да го одобрим и да го качим, защото е 

възможно,  ако  не  качим  такъв  формат,  да  ни  го  дават  в  word  и 

проверката става по-сложна. Затова просто да приемем решение да 

се  качи  този  формат,  който  е  даден,  за  да  може да  се  ползва  от 

наблюдателите.  Останалите неща не касаят наблюдателите,  касаят 

нас.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

становища? Не виждам.
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил Христов, Владимир  

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

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  против - 

няма.

Предложението е прието.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искам  да  направя  едно  процедурно 

предложение.  Колеги,  тъй  като  идват  доста  жалби,  очаква  се  да 

бъдем засипване, поне аз очаквам, на тези избори, аз ви предлагам 

следната практика да възприемем с протоколно решение: жалбите да 

не се докладват всяка когато дойде, по средата на заседанието, а да 

се занимаваме с други неща и веднага след пристигането на жалбите 

ръководителят на съответната група, ако трябва самостоятелно, ако 

трябва с още един член да подписват, веднага да се изпраща жалбата 

за комплектуване и изпращане в съда, а в края на всяко заседание, не 

по всяко време да се информира Централната избирателна комисия 

за жалбите, пристигнали през деня. Досега не се прави така.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Напротив,  колега  Ивков,  така  се 

прави, жалбата пристига в деловодството преди да е дошла при мен 

и при вас, отива за комплектуване и след това се докладва.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладва се в залата непрекъснато.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това е за да знаят другите,  защото 

докладчикът знае, но не и другите.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предложението  ми  е  изобщо  да  не  се 

докладват,  а  да  се  докладват  само в  края  на  заседанието  в  точка 

„Разни” независимо дали от ръководителя или от друг от групата да 

се докладва кои жалби през деня са били изпратени. Ние така или 

иначе нямаме друга възможност освен да ги комплектуваме и да ги 

изпратим. Това ми е предложението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Добре,  докато  помислите  за  това 

предложение, ще ви докладвам писмо МИ-08-23 от 08.09.2015 г. от 

Върховния  административен  съд  съгласно  разпореждане  от  8 

септември да комплектуваме жалбата на ПП ГЕРБ, която жалба е 

постъпила очевидно директно във Върховния административен съд 

и не изпратена за комплектуване. Тя е с тамошен вх. № 13-501. Но 

това не е толкова важно. Тя е срещу наше Решение № 1818-МИ/НР 

от 04.09.2015 г. – община Пещера, област Пазарджик.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Това  е  за  сведение.  По 

предложението относно доклади по жалби с оглед на това, че във 

връзка с оперативен ред по докладването остава за сведение на този 

етап.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  на 

решение във връзка с пристигнало писмо по електронната поща към 

вх.  №  МИ-06-180  от  08.09.2015  г.  от  кмета  на  община  Аврен 

Емануил Манолов, с което ни е препратено предложение за промяна 

в състава на общинската избирателна комисия, назначена с Решение 

№ 1754. И са ни препратени копия от писмото, което е входирано в 

общинската  администрация  от  упълномощен  представител  на  ПП 

ГЕРБ; уведомление от лицето,  което желае да напусне състава  на 

ОИК  –Аврен,  Даниела  Стратева  Стратева;  копие  от  диплома  за 

завършено висше образование и удостоверение за правоспособност 

на  лицето,  което  е  новото  предложение,  ведно  с  попълнена 

декларация.  Колеги,  тъй  като  документите  са  пристигнали  по 

електронната поща, аз съм ви предложила проект на решение, но ние 

имаме съгласие до този момент да не назначаваме без документите 

да са пристигнали в оригинал. 

Изказвам  мнение  обаче,  че  след  като  са  ни  препратени от 

кмета на общината, ние следва да се доверим на съответния кмет и 

да назначим, да направим промяната без документите все още да са 

пристигнали в оригинал с оглед нормалната дейност на комисията, 

предвид че сега започва работата си. И след като лицето е изразило 
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желание, съгласие, което обаче един вид ни е препратено от кмета на 

съответната  община  и  е  потвърдено,  че  в  канцеларията  на 

общинската  администрация  са  постъпили  такива  документи,  аз 

считам,  че  не  са  налице  пречки  да  извършим  промяната  и 

документите,  които  пристигнат  в  оригинал,  да  се  допълнят  към 

преписката по издаване на нашето решение. Така че ви предлагам да 

назначим, без да изчакаме оригиналите.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Предпоследното  изречение 

ми  дава  повод  да  кажа,  че  колегата  Ганчева  е  уточнила,  тези 

документи  са  изпратени  сканирани  по  електронната  поща,  но  са 

изпратени и по пощата и в ЦИК ще се получат в оригинал.

Има  ли  други  предложения  против  това  за  извършване  на 

исканата промяна? Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал да вземем принципно 

решение, а не да решаваме на парче. Аз имам същия случай, който 

държа  вече  от  3  дни.  Заявлението  за  напускане  днес  ми дойде  в 

оригинал, но декларацията на новото лице е изпратена в ксерокопие, 

а не в оригинал. И понеже знам, че има други случаи, ако решим, 

понеже сега  е  спешен момент,  в  който  назначаваме  за  определен 

период от време, примерно за още една седмица, но ако решим, да 

бъде  за  всички,  за  да  знаем  как  да  процедираме.  Аз  също  имам 

готовност  да  докладвам.  Говоря  принципно  да  вземем  решение 

примерно  за  една  седмица  или  до  края  на  септември  такива  да 

приемаме като всеки, който е докладвал, да следи за получаването 

на оригиналите.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  съм  съгласен  с  това,  което 

предложи и колегата Ганчева, и колегата Христов, но при положение 

че имаме сигурност, че документите ще бъдат изпратени в оригинал, 

както в този случай те са изпратени и за да не бавим комисията, но 

има и оригинал, който после ще пристигне, тогава – да. Но иначе, 

само да имаме копията, считам, че не е редно.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  мнения? 

Госпожа Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: И аз имам случай само със сканирана 

декларация.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, около какво се 

обединяваме?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  лично  съм  за  извършване  на 

промяната.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Който е съгласен при 

наличие на тези документи да се гласува промяна, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Маргарита 

Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин  

Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 1988-МИ/НР.

Колеги, други промени, технически грешки?

Госпожа Цанева, заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Предлагам  ви  да  приемем  решение  за 

поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1898-

МИ/НР от  04.09.2015  г.  на  ЦИК в  община  Стара  Загора,  ОИК – 

Стара Загора. Тук е поправяна техническа грешка, но в диспозитива 

на решението текстът трябва да се замени: „Вместо т. 1 от Решение 

№1752-МИ/НР от 3 септември 2015 г.“ да се чете „Вместо т. 1 от 

Решение № 1750-МИ/НР от 3 септември 2015 г.“.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложената поправка, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Метин Сюлейман),  против - 

няма.

Това е Решение № 1989-МИ/НР.

Други поправки? Господин Христов, заповядайте.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги получена е по електронната 

поща от ОИК – Оряхово, молба за поправка на технически грешки, 

като  на  двама  от  членовете  на  комисията  са  сбъркани  имената. 

Вместо  Хортензия  Любенова  Василева  да  се  чете  Хортензия 

Руменова Василева и вместо Геновева Ангелова Николова да се чете 

Геновева Ангелова Ницолова. Специално това е моя грешка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с поправка на това решение, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Метин Сюлейман),  против - 

няма.

Това е Решение № 1990-МИ/НР.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Другата  промяна  касае  ОИК  – 

Главиница, област Силистра. С днешната поща дойде оригинала на 

заявлението за напускане. Има постъпило заявление за напускане по 

лични  причини  на  представителя  на  Реформаторския  блок  Невин 

Нури  Наил  и  предложение  от  областния  представител  за  община 

Главиница от Реформаторския блок за назначаването на Гюлджан 

Метин Ниязи с приложени съответно копие от диплома, копие от 

декларацията  по  чл.  81  и  пълномощно,  макар  че  ние  го  имаме  в 

основните документи.

Затова предлагам при условието, както беше преди малко с 

госпожа Ганчева,  да приемем промяната като вземем решение,  че 

освобождаваме  като член  на  ОИК – Главиница,  област  Силистра, 

Невин Нури Наил със съответното ЕГН и назначаваме за член на 

ОИК  –  Главиница,  област  Силистра,  Гюлджан  Метин  Ниязи  със 

съответното ЕГН.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с тази промяна на община Главиница, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Метин Сюлейман),  против - 

няма.

Това е Решение № 1991-МИ/НР.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, бих искала да ви 

направя  съобщение.  Точно  в  почивката  пристигнаха,  а  сега  още, 

проверки  на  списъци  на  избиратели,  подкрепящи  регистрация  на 

партии в ЦИК. Пристигнали са с вх. № МИ-04-03, 102, 199, 197 и 

198 съответно на партии Българе, Движение за радикална промяна 

„Българска  пролет”,  Обединена  социалдемокрация,  Българска 

партия „Либерали” и Атака, които ще разпределя по докладчици, за 

да  изготвят  решения.  В  допълнение,  колеги,  е  пристигнала 

допълнителната  проверка  на  допълнително  внесения  списък  на 

избиратели  от  Комунистическа  партия  „България”.  Ще  го 

разпределя  на  господин  Баханов,  за  да  прецени  дали  с 

допълнителния  списък,  в  който  имат  още  385  валидни  подписа, 

подписите стават достатъчни или трябва да даде незабавно указания 

за допълнителни подписи. Оттук насетне, колеги, ПП „Нова зора”, 

ПП „Партия на българските жени” нямат достатъчен брой подписи. 

Свързах се с колегата Цанева веднага да ги уведоми, защото имат 

срок до утре в 6 часа, докогато биха могли да внесат допълнителни 

подписи.  Ще ви дам преписката,  колега.  И сега пристигна на ПП 

„Бургас”, на която също не достигат подписи, също съм го насочила 

към Вас, колега Цанева, за да се свържете с тях с молба незабавно да 

изпратят  допълнителен  списък.  Подписите  са  им  2150  коректни 

записи.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  тъй като сме дежурни днес  с 

колегата  Златарева  и  тези  преписки  ги  приехме  ние,  с  оглед 

оперативност  не  считате  ли  за  правилно,  приемайки  ги  долу  и 

виждайки,  че  подписите  не  достигат  необходимия  брой  да  се 
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обаждаме  незабавно.  Долу  имаме данни в  регистъра  на  лицата,  с 

които ще стане  връзка,  да  им даваме указания  и  тогава  да  бъдат 

придвижвани за входящи номера?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  да  продължим  с 

промените в общинските избирателни комисии. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  подготвил  съм 

проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Каолиново, 

област  Шумен.  Постъпило  е  предложение  с  вх.  №  МИ-06-

144/04.09.2015  г.  от  Йозай  Хюсеин  Хюсни  –  упълномощен 

представител на партия „ГЕРБ“ – община Каолиново, за промяна в 

състава на ОИК – Каолиново, като на мястото на Айля Ибрям Халил 

–  член  на  комисията,  да  бъде  назначен  като  член  на  ОИК  – 

Каолиново, Исмет Юсниев Исмаилов.

Към предложението са приложени: заявление от Айля Ибрям 

Халил  за  отказ  да  бъде  член  на  ОИК  –  Каолиново,  по  лични 

причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от 

ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от 

личната карта на Исмет Юсниев Исмаилов.

Предвид изложеното предлагам да приемем решение, с което 

да освободим като член на ОИК – Каолиново, област Шумен, Айля 

Ибрям  Халил  и  назначим  за  член  на  ОИК  –  Каолиново,  област 

Шумен, Исмет Юсниев Исмаилов със съответното ЕГН.

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, Който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма

Това е Решение № 1992-МИ/НР.

Заповядайте, господин Баханов.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

промени в ОИК – Петрич. Постъпи окончателно предложение с вх. 

№  МИ-06-263  от  08.09.2015  г.  от  партия  Атака  от  нейния 

упълномощен  представител  Нако  Костов  за  промяна  в  ОИК  – 

Петрич,  във връзка с  постъпило заявление от члена на комисията 

Николай  Георгиев  Щерев,  тъй  като  поради  неотложни  служебни 

ангажименти  заявява  своето  желание  да  бъдат  прекратени 

правомощията  му  като  член  на  ОИК  –  Петрич.  Упълномощения 

представител за община Петрич на ПП Атака предлага да назначим 

на негово място Елена Василева Шумарова. Приложено е в оригинал 

декларацията, копие от дипломата и копие от личната карта. Моля 

да погледнете проекта и да го гласуваме.

Решението  е:  освобождава  като  член  на  ОИК  –  Петрич, 

Николай Георгиев  Щерев  и назначава  за  член  на  ОИК – Петрич, 

Елена Василева Шумарова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, Който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма

Това е Решение № 1993-МИ/НР.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в наше Решение № 

1844-МИ/НР  от  4  септември  има  допусната  техническа  грешка  в 

третото  име  на  един  от  членовете  на  общинската  избирателна 

комисия,  сезирани  сме  за  този  проблем  с  вх.  №  МИ-06-323  от 

08.09.2015  г.  от  самия  член  на  ОИК  –  Пловдив,  Гергана  Лъвова 

Костадинова,  с  което  желае  да  бъде  направена  поправка  на 

техническа грешка в името, като името да се чете вместо Гергана 

Лъвова Николова – Гергана Лъвова Костадинова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

забележки? Не виждам.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма

Това е Решение № 1994-МИ/НР.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само ви уведомявам, 

че  е  пристигнало  към  МИ-06-117  от  08.09.2015  г.  в  оригинал 

предложението от Мустафа Аргиров, представител на ПП ДПС за 

промяна в състава на ОИК – Гърмен, и декларацията на резервния 

член, който предлагат. Предлагам да се приобщи към преписката за 

назначаване на ОИК в община Гърмен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  допуснали  сме 

техническа  грешка  в  Решение  №  1887,  с  което  решение  сме 

назначили ОИК в община Омуртаг, област Търговище. Предлагам да 

приемем решение, с което да допуснем поправка на тази техническа 

грешка, като името на председателя на ОИК – Омуртаг, да се чете 

Елица Йорданова Христова – Анастасова вместо Елица Йорданова 

Христова  и  името  на  члена  на  комисията  да  се  чете  Красимир 

Петков Пейков вместо Красимир Петков Петков.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил Христов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма

Това е Решение № 1995-МИ/НР.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  И още  един  проект  на  решение  за 

поправка. Допуснали сме техническа грешка в Решение № 1890 от 
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04.09.2015  г.,  с  което  решение  сме  назначили  общинската 

избирателна  комисия  в  община Разград.  Техническата  грешка  е  в 

мотивната  част,  като  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да 

допуснем поправка на техническа грешка както следва: думите „от 

областния управител на област Разград са постъпили документи от 

проведени  консултации  за  състава  на  ОИК  в  община  Разград  и 

предложение на кмета на общината” да се заменят с „са постъпили 

документите  от  проведените  при  кмета  на  община  Разград 

консултации  за  състав  на  ОИК  в  община  Разград”,  както  и  към 

думите „представителите на партия ГЕРБ” се добавя „и на партия 

ДПС”, като нашето решение да подлежи на обжалване пред ВАС.

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,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман),  

против – няма

Това е Решение № 1996-МИ/НР.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Докладвам  ви  проект  на 

решение за поправка на техническа грешка в Решение № 1905 от 

04.09.2015 г. на ЦИК. Въз основа на сигнал, който сме получили, 

МИ-06-121 от 08.09.2015 г. по преписката на община Червен бряг се 

установи допусната техническа грешка в изписване на името на един 

от членовете на комисията,  предвид което предлагам Централната 

избирателна  комисия  да  приеме  решение,  с  което  да  допусне 

поправка на техническа грешка в името на члена на ОИК – Червен 

бряг, което да се чете като правилно Христина Ваньова Йонкинска 

вместо грешно изписаното Христинка Вальова Йонкинска.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги,  Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Нейкова, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – няма.

Това е Решение № 1997-МИ/НР.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  за  поправка  на  техническа  грешка.  Допуснали  сме 

техническа грешка в Решение № 1805  от 03.09.2015 г., с което сме 

назначили  общинската  избирателна  комисия  в  община  Исперих, 

област Разград. Предлагам да приемем решение, с което да допуснем 

поправка  на  тази  техническа  грешка,  като  името  на  заместник-

председателя  на  ОИК  –  Исперих,  да  се  чете  Гюлтен  Сабринов 

Мустафа вместо Гюлтен Мустафа Сабринов.

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,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма.

Това е Решение № 1998-МИ/НР.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  И  последно  засега  да  допуснем 

поправка  на  техническа  грешка  в  ОИК –  Баните.  Допуснали  сме 

техническа грешка в Решение № 1906-МИ/НР, в което сме изписали 

погрешно името на Даниела Асенова Делева,  като там е посочено 

името  Даниела  Асенова  Велева,  както  и  името  на  Юлия  Пешова 

Кандурова е изписано като Юлия Пешева Кандурова. Предлагам да 

приемем решение, с което да допуснем тази поправка на техническа 

грешка в Решение № 1906-МИ/НР, което сме поправили с Решение 

№ 1921 от 05.09.2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Бойкинова, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против – няма.

Това е Решение № 1999-МИ/НР.

Заповядайте,  колега  Пенев,  продължаваме  със  следващата 

точка от дневния ред:

Ред за проверка на кандидатските листи.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение във връзка с реда за проверка на кандидатите, предложени 

от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове,  насрочени  за  25 

октомври 2015 г. Колеги, моля да видите правните основания за да 

не ги изчитам всичките. Добавил съм чл. 413, 414, ал. 6, чл. 415 и 

417,  ал.  1,  както  и  разбира  се  т.  35  от  Решение  №  1632-МИ  от 

31.08.2015 г.

Първата проверка е  тази проверка,  която се извършвана от 

Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация  и  административно 

обслужване” (ГД „ГРАО“) и проверява наличието на избирателни 

права,  т.е.  на  пасивното избирателно  право.  Възлагаме  я  като ГД 

„ГРАО” следва да установи дали лицето има българско гражданство,

 да  е  навършил  18  години  към  25  октомври  2015  г. 

включително;   да  не  е  поставен  под запрещение;  да  не  изтърпява 

наказание лишаване от свобода; и съответно дали има постоянен и 

настоящ  адрес  на  територията  на  Република  България,  като  поне 

единият  от  тях  е  на  територията  на  съответната  община  или 

кметство към 24.04.2015 г. 

В точка 2 сме регламентирали реда, по който ще се изпраща 

информацията,  за  да  бъде  извършена  проверката,  като 

предложението  е  общинските  избирателни  комисии  да  изпращат 

незабавно  след  постъпването  им  на  Централната  избирателна 

комисия (ЦИК), но не по-късно от 22.09.2015 г., която е последната 

дата за регистриране на кандидатски листи, списък с данни за всяка 
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заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL 

формат. Списъкът съдържа следните колони:  номер по ред;  ЕГН; 

собствено  име;  бащино  име;   фамилно  име;  наименованието 

(абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация 

съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато 

кандидатът  е  заявен  за  регистрация  като  независим;  общината, 

където е заявен за регистрация кандидата; населеното място, където 

е  заявен  за  регистрация  кандидата  (колоната  се  попълва  само  за 

кандидатите за кмет на кметство).

              Централната избирателна комисия предоставя 

обобщената  информация,  получена  от  общинските  избирателни 

комисии  не по-късно от 23 септември 2015 г. на ГД „ГРАО“ при 

МРРБ в електронен вид в EXCEL формат на два отделни списъка, 

съответно  с  данните  на  регистрираните  кандидати  за  общински 

съветници и за кметове на общини и вторият списък е с данните на 

регистрираните кандидати за кметове на кметства. ГД „ГРАО“ при 

МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок от два дни, но не по-късно 

от 25 септември 2015 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите 

от нея.

За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен 

вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е 

установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинските избирателни комисии извършват проверка на 

заявения от кандидата – гражданин на друга държава -  членка на 

Европейския съюз,  адрес  на  пребиваване чрез  Министерството  на 

вътрешните работи.

ІІІ.  Централната  избирателна  комисия  изпраща  до 

Министерството  на  външните  работи  и  до  Министерството  на 

правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 

от Изборния кодекс.

ІV.  Централната  избирателна  комисия  изпраща  до 

Министерството  на  правосъдието  искане  за  проверка  на 

обстоятелствата  дали  регистрираните  от  общинските  избирателни 
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комисии кандидати са осъдени с влязла в сила присъда на лишаване 

от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

V.  Проверка,  извършвана  от  Централната  избирателна 

комисия

Предлагам точка 1 да отпадне, а т. 2 ще стане съответно т. 1.

1. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от 

повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен 

комитет;

б)  дали кандидатът  за  общински съветник  е  регистриран  в 

повече от един изборен район;

в) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една 

партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

г) дали кандидатът за кмет е регистриран в повече от един 

изборен район;

д)  дали  кандидатът  за  кмет  на  община е  регистриран  и  за 

кандидат за кмет на район или кметство;

е)  дали  кандидатът  за  кмет,  регистриран  от  инициативен 

комитет,  е регистриран за кандидат за общински съветник от партия 

или коалиция/местна коалиция;

ж)  дали кандидатът  за  общински съветник,  регистриран  от 

инициативен комитет,  е регистриран за кандидат за кмет от партия 

и коалиция/местна коалиция;

3) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за 

общински съветник от друга партия или коалиция/местна коалиция;

и) дали кандидатът за кмет на община, район или кметство, 

регистриран  от  местна  коалиция,  е  регистриран  като кандидат  на 

община, район или кметство на някоя от партиите или коалициите, 

включени в състава на местната коалиция;

ж)  дали кандидатът  за  общински съветник,  регистриран  от 

местна коалиция е регистриран като кандидат на някоя от партиите 

или коалициите, включени в състава на местната коалиция;
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3. Централната избирателна комисия извършва проверката и 

предоставя резултата от нея на ЦИК в срок до 24.09.2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  По  т.  1  говорим  какво  се  проверява  за 

кандидатите – гражданство, години, запрещения и т.н, последното 

касае адреса. Постоянен и настоящ на територията на страната, като 

единият да е на територията на еди-коя си община към еди-коя си 

дата.  Това добре.  Когато обаче кандидатът е  кандидат за  кмет на 

кметство, неговият адрес трябва да е на територията на съответното 

кметство.  На  съответния  район  или  кметство?  Да,  ама  те  са  две 

отделни хипотези. 

В  буква  „з”  ми  се  струва,  че  трябва  да  се  добави  и 

„инициативен комитет”,  защото той е  кандидат за  кмет – „дали е 

регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия, 

коалиция/местна коалиция или инициативен комитет”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

коментари или предложения? Не виждам.

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,  Емануил  Христов,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 2000-МИ.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

това,  че  вече  е  пусната  електронната  услуга  за  подаване  на 

електронни заявления за гласуване извън страната за националния 

референдум  „Информационно  обслужване” ни  уведомява,  че  е 

активирана  и  поддръжката  на  проблеми  при  това  електронно 

гласуване,  което  е  suport@cik.bg. Пита  дали  както  преди  това 
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техническите  грешки  ще  отстраняват  те  чрез  suport@cik.bg.  Ние 

трябва да одобрим това

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Метин 

Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, заповядайте за нови точки в дневния ред.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Предлагам в днешния дневен ред да 

се включи проекта на решение за контрол върху отпечатването на 

хартиени бюлетини с бележки от Печатницата на БНБ.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Господин  Чаушев  ме  помоли,  тъй 

като има проблеми, да докладвам две негови преписки. Едната е от 

ГД „ГРАО”, откъдето е получен списък на секциите с адресите и 

другото е от „Информационно обслужване” е получено указание за 

работа с интернет страниците на ОИК. Те са го разпратили, но все 

пак трябва да ги докладвам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, аз съм 

ги включила в дневния ред, така че ще Ви дам думата.

Колеги,  който е  съгласен с  включването на новата точка в 

дневния ред, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Метин  Сюлейман),  

против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Христов.
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Информация от  ГД „ГРАО” за избирателните секции и 

броя на избирателите в тях.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря.  Колеги,  материалът  е  в 

папката на господин Чаушев. Получили сме диск, на който има 3 

файла, в които се съдържат номерата и адресите на избирателните 

секции и броя на избиратели по секции за цялата страна. Знам, че 

това нещо по принцип го качваме на нашия сайт, но мисля, че все 

пак специалистите, които се занимават с това, да кажат кое точно, 

дали само с адресите,  препратки ли се правят.  Писмото е качено, 

също и екселските  файловете.  Писмото е с № 04-03-82.  Първият 

файл е с адресите на секциите, което ние сме задължени да качим на 

сайта,  но  за  другите  два  файла  мисля  допълнително  да  уточним. 

Засега  искам само да  ви информирам.  Със следващо решение ще 

видим какво точно да качим.

Колеги, предлагам в раздел „За избирателите” в нашия сайт 

да  качим  задължително  файла,  който  касае  секциите  с  техните 

адреси за местните избори и националния референдум в страната и 

да  преценим  допълнително  другите  два  файла,  които  касаят 

националния референдум и местните избори, дали е необходимо да 

ги качим или са за вътрешни нужди.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил  Христов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Доклад по информация от „Информационно обслужване” 

АД относно пощенските кутии на ОИК.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  пак  на  същото  място  във 

вчерашна дата в папката на господин Чаушев, има писмо с вх. № 00-
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80. Това е писмо, което е получено от „Информационно обслужване” 

и  в  което  ни  информират,  че  всички  интернет  страници  на 

общинските  избирателни  комисии  са  активирани  и  пише:  „В 

момента служители на  „Информационно обслужване” предоставят 

паролите  за  електронните  пощи на  СИК и електронните  пощи за 

достъп до системата за управление на съдържанието на файловете”. 

И  прилагат  първа  версия  на  инструкциите  за  управление  на 

съдържанието. Инструкцията е много голяма и твърде специфична. 

Аз  съм  я  погледнал  само  от  части,  но  става  въпрос,  че 

„Информационно обслужване” изпращат специалисти на място във 

всяка ОИК и предоставят тази инструкция. Това е пълна инструкция 

и тя е изпратена на общинските избирателни комисии, а на нас ни се 

изпраща за сведение.

Във връзка с различните питания от страна на общинските 

избирателни комисии ние ще съберем въпросите,  които изникват. 

Сега разбрах, че някои казват, че нямало секции протоколите. Аз не 

съм отварял още страниците на ОИК. Но тези неща ще съберем и ще 

информираме  „Информационно  обслужване”,  за да  открие 

допълнително страници, да реагират незабавно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  това 

беше важна информация.

Преминаваме към следваща, нова точка от дневния ред.

Заповядайте, колега Солакова.

Проекта на решение за контрол върху отпечатването на 

хартиени бюлетини с бележки от Печатницата на БНБ.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  помните,  че  одобрихме  с 

протоколно  решение  проект  на  решение  за  осъществяване  на 

контрол  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини  при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и с 

писмо с  изх.  № МИ-03-136  от  02.09.2015  г.  сме  го  изпратили на 

главния  секретар  на  Министерския  съвет,  на  министъра  на 

финансите и на изпълнителния директор на Печатницата на БНБ.
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С писмо с  вх. № МИ-00-76 от 04.09.2015 г. Печатницата на 

БНБ направи бележки и предложения по проекта, като започвам с 

това, че печатницата предлага за по-голяма оперативност и от гледна 

точка  на  целесъобразност  да  бъде  проведена  среща,  на  която  да 

бъдат обсъдени всички въпроси, свързани с проекта на решението. 

През този период от 4-ти до днес не успях да докладвам проекта на 

решение, тъй като имах намерението да изготвя проекта, така както 

са направени предложенията като ги възприемем изцяло с оглед на 

това, че печатницата много добре познава този технологичен процес 

по създаване на предпечатен образец, по утвърждаване, одобряване 

на образеца, отпечатване на бюлетините, както и унищожаването на 

технологичния  брак.  Но прави  впечатление,  че  предложенията  на 

печатницата  в крайна сметка са свързани с изрично посочване на 

фирмата,  отговорна  за  системата  за  обмен  на  информация. 

Навсякъде,  където  ние  сме  посочили  печатницата  и  нейно 

задължение в определен смисъл, навсякъде предложението по писмо 

МИ-00-76 от 04.09.2015 г.  е,  че печатницата се заменя с фирмата, 

отговорна  за  системата.  Така  е  на  страница  първа,  абзац  втори 

относно  изпращането  на  информация  по  електронен  път  от  ОИК 

след приключване на проверката на кандидатските листи. Ние сме 

предложили да бъде изпращане до печатницата,  те предлагат да е 

фирмата, отговорна за системата за обмен на информация. По същия 

начин е и в следващите абзаци. Вярно е, че има бележки, които, пак 

ви казвам, с оглед на това, че печатницата познава технологичния 

процес  и  тези  части  от  нашето  решение  са  свързани  с  този 

технологичен  процес,  ние  без  резерви  ще  приемем  техните 

предложения,  като  например  графичен  файл  –  предпечат.  Аз  съм 

написала  предпечатна  заготовка.  Но  явно  при  хартията  е 

предпечатна заготовка, а когато е в електронен вид е графичен файл 

с предпечат.

От подобен характер бележки можем да ги възприемем и да 

ги  гласуваме  в  проекта  на  решение.  Но  по  отношение  на 

предложението  им  да  заменим  печатницата  с  фирмата,  която  е 
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отговорна за системата за обмен на информация, аз мисля, че трябва 

да разискваме и да пишем до печатницата, че по чл. 209 печатницата 

отпечатва  хартиените  бюлетини.  На  този  етап  нямаме  основание 

като Централна избирателна комисия да посочим друга организация 

на мястото на печатницата.  Затова или трябва да ни кажат кой на 

какъв  етап  е  одобрение,  одобрена  ли  е  съответната  уеб  базирана 

система  или  каквато  и  да  е  информационна  система  за  обмен на 

информация. И докато това не се случи,  Централната избирателна 

комисия не може да приеме предложението на печатницата. И среща 

да  проведем,  колкото  и  срещи  да  проведем,  считам,  че  нямаме 

основание за това. 

И ако всички се обединим около това, аз ще възприема само 

онова, което ЦИК възприеме от предложенията на печатницата, ще 

го  наложим  в  проекта  на  решение  като  вариант  и  отново  ще  го 

изпратим с такова писмо до печатницата.  Пак казвам,  че ние сме 

длъжни да посочим печатницата съгласно чл. 209, че няма пречка 

печатницата  да  уреди  своите  взаимоотношения  ведно  с 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  в  договора  за 

отпечатване да включи отговорностите на фирмата с уеб базирана 

система или с информационната система, но за нас има пречка това 

да стане към настоящия момент, тъй като има много неизвестни по 

този повод и тъй като, пак казвам, ЦИК няма основание да замести 

печатницата с фирма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада.  Уточнихме  в  оперативен  порядък  и  след  като  Вие 

направихте така подробен доклад, по какъв начин ще изглежда този 

проект. Колега, по Ваша преценка го внесете в дневния ред.

Колеги, да направя съобщение. Който желае в петък в 9,30 

часа представители на Националния държавен архив ще бъдат тук 

по  повод  архивиране  на  документите,  подлежащи на  архивиране. 

Който  желае,  моля  да  заповяда  в  9,30  часа  преди  заседанието  в 

петък.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
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Отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  относно  искане за  отваряне  на  запечатани  помещения,  в 

които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.  и 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило 

е  искане  с  вх.  № ЕП-14-20  от  04.09.2015  г.  от  СИК на  кмета  на 

община  Ценово,  област  Русе,  за  разрешаване  на  достъп  до 

запечатани помещения,  в  които се  съхраняват  изборните книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  на  25 май 2014  г.  и  избори за 

народни представители на 5 октомври 2014 г.

Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с 

необходимостта от съвместяване на изборните книжа и материали от 

произведените два вида избори в едно помещение.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 

826-НС от 3 септември 2014 г.  на ЦИК достъпът до запечатаните 

изборни  книжа  и  материали  в  помещението,  в  което  същите  се 

съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи 

или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание – виждате в проекта 

посочените правни основания – ви предлагам да приемем решение 

да разрешим достъп до запечатаните помещения в община Ценово, 

област Русе, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  на  25  май  2014  г.  и  избори  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с необходимостта 

от съвместяване на изборните книжа и материали от произведените 

два вида избори в едно помещение.
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Достъпът  до  запечатаните  помещения  да  се  осъществи  в 

присъствието  на  определени  със  заповед  на  кмета  на  общината 

длъжностни лица от общинската администрация. 

След  съвместяване  на  книжата  и  материалите  от 

произведените  два  вида избори в едно помещение,  последното се 

запечатва  с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията 

по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по т. 14 на Решение № 

314-ЕП от 8 май 2014 г., съответно с печата по Решение № 766-НС 

от 21 август 2014 г. на ЦИК.

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи съобразно изискванията на т. 17 и 18 от Решение № 314-

ЕП  от  8 май  2014 г.  и  т.  24  и  25  от  Решение  №  826-НС  от 

3 септември 2014 г. на ЦИК.

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, Емануил Христов, Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 2001-ЕП/НС.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  утре  имаме  насрочени 

още две дела, те са № 101, това е по жалба на Патриотичен фронт и 

№ 102, също по жалба на Патриотичен фронт срещу наше решение 

за  назначаване  на  ОИК  –  Сливен  и  ОИК  –  Котел,  като 

междувременно са взети решенията за Ново село и ОИК – Брегово. 

Жалбите  са  отхвърлени  и  съответно  общинските  избирателни 

комисии си  остават  в  същия  състав.  По жалбата  на  Патриотичен 

фронт делото е прекратено, то беше срещу ОИК – Свищов. Аз ще се 

явя и на двете дела.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Имам  и  две  жалби.  Това  е  от 

Желязков от ПП ГЕРБ против решение на Централната избирателна 

комисия за назначаване на ОИК – Гълъбово. 

И ви докладвам жалбата на ПП ДПС срещу наше решение за 

назначаване  на  ОИК –  Стара  Загора.  Ще  бъдат  комплектувани  и 

изпратени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте за регистрация.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект 

на решение за регистрация на Комунистическа партия на България 

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

октомври 2015 г. Уважаеми колеги, моля да погледнете проекта, тъй 

като  мисля,  че  това  е  първата  партия,  която  при  първоначалната 

проверка  подписката  им  не  беше  достигнала  необходимите  2500 

подписа. Беше представено допълнително подписка, от която днес 

дойде проверката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само да кажа за 

коректност на доклада, че не е първата, а е втората.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

заявление  за  регистрация  от  партия  „КОМУНИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ“,  подписано  от  Александър  Димитров 

Паунов  в  качеството  му  на  първи  секретар  на  ЦК на  партията  и 

представляващ партията, заведено под № 31 на 2 септември 2015 г. в 

регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Представени са необходимите документи съгласно Изборния 

кодекс и нашите решения. Единствената отлика е, че първоначално 

беше представен списък,  съдържащ три имена,  ЕГН и които след 

проверката  от  ГД  „ГРАО”  коректните  записи  бяха  2367.  По 

телефона уведомихме първия секретар на ЦК на партията,  че има 

възможност  да  представи  допълнителен  списък  с  избиратели, 

подкрепящи регистрацията.  Той представи  повторно 676 подписа. 

След  проверката  от  ГД  „ГРАО”  с  протокол  от  08.09.2015  г.  са 
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установени  коректни  записи  385,  които  по  моя  сметка  заедно  с 

първоначалните 2367 минават цифрата от 2500.

Затова считам, че няма проблем, изпълнени са изискванията 

на чл. 133 от Изборния кодекс за наличие на необходимия не по-

малко  от  2500  подписа,  поради  което,  уважаеми  колеги,  ви 

предлагам този проект за решение, с който да регистрираме партия 

„Комунистическа  партия  на  България“  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Комунистическа партия на България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Само едно питане, ако имаме яснота, поне 

на  мен  не  ми  стана  ясно.  Удостоверение  от  Сметната  палата,  че 

партията не е имала задължения съгласно Закона за политическите 

партии да внася в Сметната палата отчети за 2012, 2013 и 2014 г., а 

същевременно те трябва да са внесени според мен, тъй като партията 

е регистрирана през 1997 г. Нека да се направи справка какво пише и 

дали номерът на удостоверението е също.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, наистина удостоверението е № 396 

в уверение на това, че за 2012, 2013 и 2014 г. партията е представила 

в Сметната палата годишния финансов отчет. Просто е техническа 

грешка, която ще коригирам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Други 

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,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 2002-МИ.

Заповядайте, колега Сюлейман.

47



МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

проект на решение за  поправка на техническа грешка.  Допуснали 

сме  техническа  грешка  в  Решение  № 1821,  с  което  решение  сме 

назначили  общинската избирателна комисия в Шумен. Грешката е 

във  фамилията  на  член  на  общинската  избирателна  комисия. 

Предлагам ви да приемем решение, с което да допуснем поправка на 

техническа грешка в Решение № 1821-МИ/НР от 04.09.2015 г. като 

Румянка Йорданова Пенева да е  правилно изписаното име вместо 

така,  както  погрешно  сме  изписали  в  нашето  решение  Румянка 

Йорданова Димитрова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари? Няма.

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,  Александър  Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман), против - няма.

Това е Решение № 2003-МИ/НР.

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № 

МИ-22-69  от  08.09.2015  г.  от  Андрей  Василев  Траянов,  който  ни 

казва,  че  член  на  ОИК  –  Самоков,  който  сме  назначили,  Райко 

Василев  Масларски  е  общински съветник.  Съответно  аз  направих 

справка от страницата на ЦИК, действително е общински съветник, 

но не мога да преценя дали е и към настоящия момент. Тоест, бил е 

избран за общински съветник, но към настоящия момент не знам. 

Свързах се с ОИК – Самоков, но това беше всъщност телефона на 

общината, там също бяха уведомени за случая, защото ми казаха, че 

той всъщност  е  подал молба за  напускане.  Но това  са  телефонни 

разговори. Затова аз ви предлагам да напишем едно писмо до ОИК – 
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Самоков, във връзка с постъпилия сигнал да извършат проверка и да 

ни уведомят незабавно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата.  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,  

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

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ивков, имате думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  спешно е дотолкова,  доколкото 

да публикуваме съобщението, което одобрихте и да го видите като 

текст,  защото  то  си  има  специфика.  Моля  да  погледнете  дали  го 

одобрявате, за да го дам веднага да се качи на страницата ни. 

„Централната  избирателна  комисия  уведомява,  че  на 

интернет  страницата  на  ЦИК  в  раздел  „За  избирателите”  е 

публикуван образец на списъка в структуриран вид на заявените от 

българските  неправителствени  организации  наблюдатели  съгласно 

точка  3.1.3,  изречение  второ  от  Решение  №  1963-МИ/НР  от 

07.09.2015 г. на ЦИК.”

Ако  го  одобрите,  самият  раздел  „За  избирателите”  пишем 

линк  към  образеца  с  наименование  „Образец  на  списък  в 

структуриран вид” като идеята е като се кликне върху самия образец 

да излиза таблицата. Ако има коментари, кажете, ако не, моля да го 

гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

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,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  
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Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Пенев, да докладвате жалба.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила  в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-34 от 08.09.2015 г. 

жалба от общинския предизборен щаб град Радомир, област Перник, 

против  Решение № 1897-МИ/НР на  ЦИК относно назначаване  на 

общинската  избирателна  комисия.  След  запознаване  със  самата 

жалба стигам до извода, че е общинският предизборен щаб на БСП-

лява България и че се касае за назначаването на ОИК – Радомир. 

Жалбата  ще  бъде  комплектувана  и  изпратена  към  Върховния 

административен съд.

Докладвам  жалба  с  вх.  №  МИ-11-33  от  08.09.2015  г.  от 

Светлин  Николов  Лазаров  в  качеството  му  на  пълномощник  на 

коалиция от  партии БСП-лява България  против Решение № 1856-

МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК за назначаването на ОИК в община 

Монтана.

Последно ви докладвам постъпила жалба с вх. № МИ-15-272 

от  08.09.2015  г.  Жалбата  е  подадена  от  Елка  Иванова  Станчева, 

общински ръководител на ПП ГЕРБ, Антоново, срещу Решение № 3 

от  05.09.2015  г.  на  ОИК  в  Антоново.  Тази  жалба  е  качена  във 

вътрешната  мрежа  в  днешно  заседание.  Ще  ви  помоля  да  се 

запознаете внимателно с нея. Постъпила е на електронната ни поща. 

Необходимо  да  се  произнесем  по  нея  с  решение,  което  аз  ще 

предложа допълнително на вашето внимание, но сега ви я докладвам 

за запознаване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Давам 15 минути почивка.

(След почивката.)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден  отново, 

колеги!  В  залата  сме  11  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 

заседание.

Заповядайте, колега Пенев, с Вашия доклад за  регистрация 

на политическа партия.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

регистрация на партия Атака. Подадено е заявление от председателя 

и представляващ партията Волен Николов Сидеров, което е заведено 

под № 55 на 06.09.2015 г.  Към заявлението са приложени всички 

необходими  документи  –  удостоверение  за  актуално  състояние; 

образец  от  подписа  на  представляващия;  образец  от  печата; 

удостоверение  от  Сметната  палата;  удостоверение  за  актуална 

банкова  сметка,  списък,  съдържащ  три  имена,  ЕГН  и  саморъчен 

подпис на заявени 7500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията на хартиен носител и в структуриран електронен вид.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като ПП Атака.

От протокол с вх. № МИ-04-03-97 от 08.09.2015 г. на ЦИК е 

видно, че  ГД „ГРАО” при МРРБ е извършило проверка на списъка 

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия Атака и са на 

лице  необходимите  не  по-малко  от  2500  избиратели,  подкрепящи 

партията, като от 3999 записа са установени 2599 коректни записа.

Поради  това  ви  предлагам  да  вземем  решение  да 

регистрираме  партия  Атака  за  участие  в  местните  избори,  като 

наименованието в бюлетината ще бъде ПП Атака.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Владимир 

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

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против - няма.

51



Това е Решение № 2004-МИ.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващият проект на решение 

касае регистрацията на партия Атака за участие в информационно-

разяснителната кампания по въпрос на националния референдум на 

25  октомври  2015  г.  Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от 

партията. Заявена е алтернативна позиция от партията, която е, че с 

въвеждане  на  електронното  гласуване  се  противоречи  на 

Конституцията на Република България, в частност на чл. 10, където е 

регламентирано,  че  гласуването  се  извършва  тайно,  което  като 

опасение  е  отразено  и  в  Конституционно  дело  №  4  от  2011  г. 

„Самото  въвеждане  на  електронното  гласуване  създава 

предпоставки за манипулиране и контролиране на вота.”  

Налице са  всички изисквания  и условия за  регистрация  на 

партията  за  участие  в  информационно-разяснителната  кампания  с 

алтернативна  позиция  –  „не”,  поради  изложените  в  заявлението 

мотиви,  поради  което  ви  предлагам  да  вземем  решение  за 

регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, забележки? 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, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева), против - няма.

Това е Решение № 2005-НР.

Заповядайте, колега Сидерова, за доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега,  получило  се  е  писмо  от 

изпълнителния  директор  на  МБАЛ  Хасково  АД,  с  което  ни 

уведомяват, че председателят на ОИК в момента се намира в отпуск 

по  болест  и  е  приложено  копие  от  два  болнични  дни  –  до  12 

септември.  Той  счита,  че  това  не  е  допустимо,  тъй  като  и  двете 
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възнаграждения са от държавния бюджет – едното е обезщетение, 

другото е възнаграждение плюс осигуровките, които се полагат за 

този период.  Аз ви предлагам да препратим писмото до кмета на 

община Хасково, защото ще се изплащат възнагражденията там и да 

се  направи  преценка  от  съответните  органи,  които  изплащат 

възнагражденията. Ние нищо не можем да направим по този въпрос. 

Ако партията даде някой, който ще го замества за 3 дена, тогава вече 

ние можем да вземем решение. Аз не знам кога назначихме ОИК – 

Хасково.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, други становища? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува.

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега, за регистрация.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  регистрация  на 

партия  Национална  политическа  партия  „Българе”  за  участие  в 

местните избори на 25 октомври 2015 г. Заявлението е под № 56 от 

07.09.2015  г.,  подписано  от  представляващия  и  председател  на 

партията  Владко  Маричев.  Към  заявлението  са  приложени 

необходимите  документи,  които  се  изискват  при  регистрацията, 

отговарят на изискванията на решението на ЦИК и на закона, в това 

число  и  списък,  съдържащ  имената,  ЕГН  и  подписите  на  6547 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

От  протокол  с  изх.  №  90-03-879  от  08.09.2015  г.  на  ГД 

„ГРАО” в  МРРБ  се  установява  спазването  на  изискването  на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 
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необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на 

партията.

Налице са изискванията на Изборния кодекс за извършване 

на регистрация на партия Национална политическа партия „Българе” 

за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на  25 

октомври 2015 г., предвид което предлагам ЦИК да приеме решение, 

с  което  да  регистрира  партия  Национална  политическа  партия 

„Българе” за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

Наименованието на партията за отпечатване на бюлетината е 

Национална  политическа  партия  „Българе”.  Тук  е  посочено  с 

кавички, може би да махна кавичките, тъй като в бюлетината не се 

отпечатват с кавички. Те са го посочили така, с кавички. Тогава да 

ги  оставим,  пък  за  бюлетината  вече  съобразно  решението  за 

характеристиките за отпечатване на наименованията в бюлетината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария  

Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева), против - няма.

Това е Решение № 2006-МИ.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  Алексиева.  Колеги, 

предлагам  ви  проект  на  решение  относно  регистрация  на  партия 

Движение  за  радикална  промяна „Българска  пролет”  за  участие  в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. Заявлението е подписано от Велизар Пенков Енчев в качеството 

му на председател и представляващ. Приложени са към заявлението: 

удостоверение за актуално състояние; образец от подписа, образец 

от печата; удостоверение от Сметната палата, че няма задължения за 
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2012,  2013  и  2014  г.;  банково  удостоверение;  списък,  съдържащ 

трите имена, ЕГН на 3622 избиратели, подкрепящи партията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината.

Предлагам ви да приемем решение, с което да регистрираме 

партия  Движение  за  радикална  промяна  „Българска  пролет”  за 

участие в изборите.

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,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма.

Това е Решение № 2007-МИ.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Следващият проект на решение е относно 

регистрация  на  партия  Българска  партия  либерали  за  участие  в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. Постъпило е заявление, подписано от Михаил Николаев Шишков 

в качеството му на председател и представляващ. Към заявлението 

са  приложени:  удостоверение  за  актуално  състояние;  образец  от 

подписа;  образец от  печата;  удостоверение от  Сметната  палата  за 

внесени  от  партията  финансови  отчети;  удостоверение  от  банка 

ДСК;  списък,  съдържащ  три  имена  и  ЕГН  на  заявени  4193 

избиратели; декларация за лицето, което ще отговаря за приходите и 

разходите на партията. 

Искането  за  отпечатване  на  наименованието  на  партията  е 

Българска партия либерали.

Изпълнени са всички изисквания. Получена е от ГД „ГРАО” 

извършената  проверка,  затова  ви  предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  регистрира  партия  Българска  партия 

либерали за участие в изборите за общински съветници и за кметове 
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на  25  октомври.  Виждате  какво  е  искането  за  отпечатване  на 

бюлетината – Българска партия либерали.

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,  

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

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева), против - няма.

Това е Решение № 2008-МИ.

Заповядайте, колега Андреев, за следващ доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-

182 от 08.09.2015 г. е постъпило предложение от Велислава Костова, 

председател  на  движение  България  на  гражданите  и  като 

представител  на  Реформаторския  блок  в  Ботевград,  към  което  е 

приложено заявление от член на ОИК, излъчено от политическата 

сила,  който  моли  да  бъде  освободен  като  член  на  общинската 

избирателна  комисия  в  Ботевград  по  лични  причини.  В 

предложението, което е постъпило от политическата сила се прави 

предложение резервата, която е от първоначалното предложение, да 

замести  освобождаващия  се  член,  като  на  нейно  място  бъде 

назначено за резерва друго лице, за което са приложени декларация 

по  чл.  81  и  съответно  копие  от  дипломата.  Декларацията  е  в 

оригинал, а дипломата е копие.

Аз  съм  подготвил  проект  на  решение,  като  за  пълнота  на 

доклада  бих  искал  да  посоча,  че  принципно  по  силата  на 

пълномощното, което е издадено от Реформаторския блок, имаме две 

упълномощени лица,  от които едното е  Яница Иванова,  другото е 

Велислава  Костова,  които  съгласно  пълномощното  представляват 

коалицията заедно. И те са подписали първоначалното предложение, 

с  което  са  определен  за  член  Красимир  Тодоров,  който  е  подал 

заявление да бъде освободен, съответно Ева Нишева-Патева, която е 
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резервният член, който би трябвало да замести напускащия. С оглед 

на това обстоятелство аз считам, че независимо, че предложението е 

подписано от едната от тях,  тъй като предложението за двамата е 

било направено и подписано от двете лица, считам, че няма пречка 

ние да назначим Ева Нишева-Патева на мястото на напускащия член, 

поради  което  ви  предлагам  да  приемем това  решение,  с  което  да 

освободим  Красимир  Кирилов  Тодоров  поради  изявените  от  него 

лични причини, заради които иска да бъде освободен, и да назначим 

за член на ОИК – Ботевград, Софийска област, Ева Петрова Нишева-

Патева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

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,  

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

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

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

против - няма.

Това е Решение № 2009-МИ/НР.

Продължаваме с доклади по писма.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви два входящи номера 

– МИ-15-276 от 08.09.2015 г., другият е МИ-15-274 от 08.09.2015 г. 

И  двата  на  този  етап  са  за  сведение,  но  се  отнасят  до  въпроса, 

свързан  с  регистрите,  които се  водят  от  общинските  избирателни 

комисии и се намират на тяхната интернет страница. Този въпрос го 

дискутирахме.  Госпожа  Солакова  и  колегата  Христов  взеха 

отношение  по  тях.  Едното  писмо  поставя  въпроси  за  това,  че  на 

регистъра  на  ОИК  –  Нова  Загора,  са  достъпни  за  поддържане  и 

публикуване само 3 от регистрите, а те са общо 11 на брой, които 

трябва да водят общинските избирателни комисии. По същия начин 
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в този смисъл е питането и от друга ОИК – 2316. Казват, че имат 

достъп до страницата,  която се отнася за общинската избирателна 

комисия,  но  там  генерираните  подраздели  за  регистрите  са 

недостъпни и не съответстват на решенията на ЦИК и на Изборния 

кодекс.  Молят  да  се  дадат  указания  за  воденето  на  регистрите  в 

електронен вариант. 

Докладвам  ги  за  сведение.  Както  говорихме  по-рано  в 

днешното  заседание,  да  вземем  мерки  по  отношение  на  това 

регистрите да са в пълнота, за да могат общинските комисии да ги 

водят.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № МИ-15-270 от 07.09.2015 г. 

ОИК – Левски, ни изпраща свое Решение № 10-НР за определяне на 

технически сътрудник при тях. Вероятно изпращането на решението, 

придружено  след  това  и  с  искане  до  кмета  за  назначаване  на 

техническия сътрудник и изпълнение на решението е продиктувано 

от това, че не е било налице възможност то да бъде публикувано на 

интернет  страницата  на  общинската  избирателна  комисия. 

Докладвам го за сведение и за прилагане към преписката.

И  още  един  въпрос.  Той  е  колективен  обаче,  тъй  като 

питането  от  ОИК  в  Столичната  община,  в  което  се  съдържат  4 

въпроса,  е  разпределено  на  четирима от нас по една част  от  това 

питане.  Това  питане,  колеги,  е  с  вх.  №  МИ-07-12  и  мисля,  че  в 

заседанието на нашата комисия от 6 септември се намира като пдф 

файл.  В  частта,  в  която  общинската  избирателна  комисия  на 

Столична община поставя въпроси във връзка с различните видове 

избори на територията на Столична община, които ще се произведат 

и  молят  за  указания  относно  водене  на  регистрираните  партии, 

коалиции/местни  коалиции  и  инициативни  комитети,  воденето  на 

регистъра на общинската избирателна комисия. 

В днешно заседание има отговор в тази част. Пише „Относно 

водене на регистрите на партиите”, който отговор предлагам да се 

обедини като едно общо писмо и отговор по питането и по другите 
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въпроси  от  ОИК  –  Столична  община.  По  поставените  въпроси 

казваме, че се водят отделни регистри на партиите, на коалициите, на 

инициативните  комитети  и  на  местни  коалиции,  т.е.  водят  се  4 

регистъра.  В точка 1 от регистъра,  където е вписан номер по ред, 

дата и час на постъпване,  се вписва съответно поредния номер на 

заявлението за регистрация с дата и час. В точка 4 от регистъра – вид 

избор, защото се поставя въпрос дали за всеки вид избор трябва да 

има отделен регистър, не, регистрите се водят по партии, както сме 

ги приели, а не по видове избори. И в точка 4 от съответния регистър 

се вписва вида избор. Вчера и с колегата Сидерова го обсъждахме, с 

Росица Матева. Вписва се вида избор, за който се иска регистрация, 

съответно общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет 

на  кметство  и  след  това  наименованието  на  общината,  района, 

кметството.

Като пояснение към въпроса, който е в тази част на питането, 

предлагам да кажем, че за избор за общински съветници и за кмет на 

община  се  подават  отделни  заявления.  Те  се  завеждат  с  отделен 

номер в точка 1 на регистъра, а в точка 4 се вписва, както по-горе 

казваме,  вида  избори  и  наименованието  на  общината,  района  или 

кметството. Вписва се вида избор и наименованието на общината. Но 

понеже казвам в изречението  „за избор на общински съветници и 

кмет  на  община”  се  подават  отделни  заявления,  вписва  се 

наименованието на общината.

Отдолу  пак  е  като  пояснение  към  воденето  на  регистъра. 

Казваме,  че  за  участие в  изборите за  кмет на район и за  кмет на 

кметство се подава  едно заявление за  всеки вид избор поотделно, 

имам предвид за кмет на кметство и за кмет на район и в него се 

посочват  поименно  районите,  съответно  кметствата,  всички  се 

изброяват,  за  които  се  иска  регистрация.  В  точка  1  се  вписва 

поредния номер, а в точка 4 се вписва вида избор и наименованието 

на районите, съответно кметствата се изброяват. 

В случая  като изключение, че за кмет на район или кмет на 

кметство  са  подадени  отделни  заявления,  не  следва  подателят  да 
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бъде  връщан,  а  всяко  от  тези  заявления  се  завежда  в  регистъра  с 

отделен номер и в точка 4 се вписва вида избор и наименованието на 

района, кметството, посочени в заявлението.

Аз предлагам в този смисъл да бъде отговорът в тази част на 

питането и след това да се обедини след това с другите части.

Но,  колеги,  в  общи  линии  отговорът  е  спешен,  тъй  като 

вървят регистрации, регистрите се водят. Даже си мисля дали тази 

част от отговора или ако е необходимо и някоя от другите части да 

бъдат  публикувани  и  на  страницата  след  редакция  в  раздела 

„Съобщения” на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  не  знам  дали  точно  имам 

предложение, но мисля, че или тук, или въобще в отговора, който ще 

подготвим по това общо запитване по няколко въпроса, да посочим, 

че  по  всяко  заявление  общинската  избирателна  комисия  взима 

отделно  решение,  макар  че  вече  е  написано  веднъж,  и  издава 

удостоверение – тези приложения, които вчера комисията е приела, 

защото в почивката ви запознах с питанията, че има изборни книжа, 

пък  го  нямало  принципното  решение,  пък  ще го  издавате  ли  или 

няма. За яснота да се спрат тези запитвания. И това удостоверение, 

което издадат, ще го вписват ли в регистъра.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, това е отговор по конкретен въпрос. 

Предлагам този отговор да се допълни с това, което Камелия току що 

предложи и да бъде съобщено на страницата на комисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Който е съгласен с така 

изготвения отговор, който е част от отговор по поставен въпрос, да 

бъде приет в момента и заедно с промяната, предложена от колегата 

Матева и допълнението, предложено от колегата Нейкова,  да бъде 

качено като съобщение на нашия сайт, моля да гласува.

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

Маргарита Златарева, Емануил Христов, Владимир Пенев, Георги 

Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова, Мария  
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Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова),  

против - няма.

Предложението е прието.

Заповядайте, колега Нейкова, по въпрос трети.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Запитването  е:  „Как  ОИК  да 

проверява  служебно и  да  отбелязва  данните  от  личните  карти  на 

кандидатите?  Молим  да  ни  укажете  как  да  изпълним  това 

изискване”.  Единственият  начин  според  мен  да  се  изпълни  това 

изискване  е  да  бъдат  представяни  копия  на  личните  карти  на 

кандидатите. Аз нямам изготвен проект, защото сега го виждам. И 

доколкото  си  спомням,  когато  съм  била  в  общинска  избирателна 

комисия, точно така ставаше проверката.  Едва ли биха могли към 

предложението  на  партията  да  се  носят  всички  лични  карти  на 

кандидатите и затова те представяха копия на личните карти и ОИК 

по копието сравняваше данните. Но това е изискване на закона, че 

ОИК служебно прави проверка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам 15 минути 

почивка  за  изясняване  в  оперативен  порядък  на  няколко  от 

въпросите,  които  поставят  пред  нас  общинските  избирателни 

комисии.

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 16 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Стигнахме до доклади по писма. Аз чакам колегата Цачев да 

допълни проекта на отговор с оглед дискусията в работен порядък, 

за да можем това писмо да го гласуваме.

Сега  отиваме  на  колегата  Сюлейман,  който  е  следващ 

докладчик. Заповядайте, колега.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Докладвам ви  едно  писмо с  вх.  № 

МИ-10-72 от 02.09.2015 г. Пиши ни Димитър Димитров от името на 
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ПП  „Зелените”,  като  въпросът  му  е  следният:  „Възможно  ли  е 

кандидат за кмет на село в община Радомир да бъде едновременно и 

кандидат за общински съветник в община Радомир от партия У?” 

Буквално съм възпроизвел текста на чл. 313, ал. 4 като казвам, че 

кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за 

общински съветник само от същата партия или коалиция и в случай, 

че  бъде  избран  за  кмет,  той  отпада  от  кандидатската  листа  за 

общински  съветници.  Когато  кандидат  за  кмет  или  общински 

съветник бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или 

инициативен  комитет,  или  в  повече  от  един  изборен  район, 

действителна е първата по време регистрация.  Смятам така да му 

отговорим като предлагам този проект на отговор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, продължавам със следващото 

писмо, получено по електронната поща. Входящият номер е МИ-12-

4  от  07.09.2015  г.  Всъщност  това  запитване  първо  е  постъпило в 

общинската избирателна комисия Чепеларе и е препратено към нас. 

Въпросът,  който  е  поставен,  е  може  ли  учреденият  инициативен 

комитет да предлага едновременно кандидат за независим кмет на 

общината и кандидат за независим общински съветник. Според мен 

колегите е трябвало да отговорят на този въпрос, тъй като текстът от 

Изборния  кодекс  е  категоричен.  С  едно  изречение  аз  предлагам 

проект на отговор: „Не може регистриран инициативен комитет да 

издига  едновременно  независим  кандидат  за  кмет  на  община  и 

независим  кандидат  за  общински  съветник.  Избирател,  който 
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подкрепя участие в изборите на независим кандидат за  общински 

съветник  или  кмет  удостоверява  това  с  подписа  си  като  член  на 

инициативния комитет, че всеки избирател може да участва само в 

една  подписка”.  Това  е  моят  проект  за  отговор.  Ако  трябва  да 

допълним нещо, съм готов да го приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  дали да  не  пишем, че  всеки 

избирател може да участва само в една подписка за всеки отделен 

вид избор?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Съгласен съм.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, допълваме с това 

предложение.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня  

Цанева), против - няма.

Предложението се приема.

Колеги, пристигнали са извършени проверки от  ГД „ГРАО” 

на списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите в 

ЦИК.  Колеги,  тъй  като  администрацията  отново  не  ми е  донесла 

писмата,  затова не мога  в момента да ви ги разпределя,  вероятно 

когато приключим регистрацията, тогава ще се научат какво трябва 

да  предоставят.  Но,  колеги,  ПП  „Обединение  на  българските 

националисти „Целокупна България” и ПП „Синьо единство” са с 

недостатъчен  брой подписи,  затова  аз  ще  помоля  дежурните,  тъй 

като не знам кой ги е приемал, да се обадят на тези политически 

сили и да им кажат, че имат възможност да съберат необходимия 

брой оставащи им подписи и да ги внесат утре до 18 часа.

Колеги,  безпроблемни  са  проверките  на  списъците  на 

избиратели за ПП „Новото време”, за ПП „Движение за европейско 

обединение  „Солидарност”,  на  ПП  „Никола  Петков”,  на  ПП 
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„Отечество” и на ПП „Глас народен”. След като получа списъка на 

дежурните, ще ви ги разпределя, като ви моля утре като точка първа 

да  мине  регистрацията  на  политически  партии  или  коалиции  за 

участие  в  изборите,  тъй  като  знаете,  че  утре  е  крайният  срок  за 

подаване на документи и извършване на регистрации.

Заповядайте, колега Сюлейман, продължете вашия доклад.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-22-58 от 02.09.2015 г. от Боряна Христова. Тя се обръща към нас 

с  молба  да  и  разясним  следния  казус.  Тъй  като  документът  й  за 

самоличност изтича малко преди изборния ден и ще бъде подновен 

по съответния ред, въпросът й е документът й за самоличност тя ще 

отрази  в  заявлението  си за  гласуване  по настоящ адрес,  тъй като 

отговаря на условието за уседналост и документът й за самоличност, 

който  ще  представи  пред  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия в деня на изборите, пита дали трябва да е един и същ. 

Във връзка с този въпрос съм подготвил проект на отговор, 

като  последните  два  абзаца  са  от  предния  отговор.  Буквално  й 

отговарям с две изречения, че ще може да упражни правото си на 

глас в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 

като  е  необходимо  да  представи  пред  членовете  на  секционната 

избирателна комисия валиден документ за самоличност. По-надолу 

казвам,  че трябва да спази срок, в който трябва да подаде своето 

заявление – 14 дни преди изборния ден, а именно 10 октомври.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов, Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

Колега Андреев, заповядайте да докладвате.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви в 

случая вече за сведение преписка с вх. № МИ-06-37 от 04.08.2015 г., 

която е докладвана в по-ранни заседания, а именно писмо от община 

Перник,  с  което  искат  от  нас  становище  по  отношение  на 

включването на гласуващите в село Планиница към тези, които са в 

Лесковец, тъй като се отделя определено кметство – едното от селата 

е отделно кметство, а в другото няма достатъчен брой избиратели, с 

оглед на което не може да бъде открита избирателна секция. В тази 

връзка направих справка в страницата на община Перник, където е 

обявена  заповед  №  14-73  от  31.08.2015  г.  на  кмета  на  община 

Перник, с което село Планиница е включено в сборна секция в село 

Зидарци № 133. В тази връзка, тъй като до момента не е обжалвана, 

доколкото  проверих,  не  е  обжалвана  заповедта  за  обжалване  на 

секциите, приемаме, че това е за сведение, за да може да приключа 

преписката.

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-70 от 08.09.2015 г., което 

е получено по електронната поща от Петя Петрова, която ни задава 

въпрос, а именно грешка ли е в списъка с подписката за независим 

кандидат в тяхното предложение да бъде премахната колоната под 

№ на удостоверение, тъй като нямат гражданин на държава членка 

на Европейския съюз, които са подкрепили. 

Моето лично становище е,  че  би следвало да не  приемаме 

това предложение, тъй като то би довело евентуално в бъдеще всеки 

да  си  прави  какъвто  и  да  било  списък  независимо  от  образците, 

поради което моето предложение е да отговоря, че не може да бъдат 

променяни  образците,  а  би  следвало  да  отговарят   на  нашето 

приложение, което е публикувано. Може да добавя, че преценката 

ще  бъде  в  правомощията  на  общинската  избирателна  комисия. 

Съгласих  се  с  колегата  Солакова,  тъй  като  все  пак  общинската 

избирателна комисия ще ги регистрира.

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,  Александър  Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против - няма.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  И докладвам  докладна  записка, 

която е качена във вътрешната мрежа с вчерашна дата от Красимира 

Манолова, директор на дирекция „Администрация”. Става въпрос за 

престинга,  който да  може да  подпомага  Централната  избирателна 

комисия и преди всичко говорителите на Централната избирателна 

комисия във връзка с всички публикации и съобщения от медиите, 

които  са  в  този  активен  период,  свързани  както  с  Централната 

избирателна комисия, така и с изборите, които се провеждат. Към 

докладната записка са приложени 3 предложения – ценови заедно с 

обяснението  на  допълнителна  информация  във  връзка  с 

предоставения  мониторинг.  Едното  е  от  Българската  телеграфна 

агенция, с която и в предходни години сме работили, втората е от 

„Фокус” и третото е от „Медиа монитор”, като разбира се са дадени 

три различни ценови предложения. 

Принципно  моето  предложение  е  с  оглед  партньорските 

отношения с Българската телеграфна агенция, която да използваме, 

но също добро предложение е това на агенция „Фокус”. Да изберем 

една от двете и съответно да се гласува финансовата част, а именно 

да бъде одобрен разхода. Това можем да го приемем когато решим. 

Аз го докладвам, моето предложение е така или иначе да приемем 

една от двете агенции. А когато колегите решат, че са се запознали и 

имат предложения, тогава пак ще го докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  към днешна 

дата  остава  за  сведение.  Колеги,  моля  ви  запознайте  се  с 

постъпилите оферти.

Продължаваме  със  следващ  докладчик,  това  е  колегата 

Нейкова. Заповядайте, колега Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  писмо,  получено  на 

електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-148 от 08.09.2015 г.  е 

получено  писмо  от  кмета  на  община  Съединение,  с  което  ни 

уведомява за допусната техническа грешка в наше Решение № 1728-

МИ/НР от 02.09.2015 г. за назначаване на ОИК – Съединение, област 

Пловдив.  Допусната  е  грешка  в  изписване  името  на  члена  на 

общинската  избирателна  комисия  Марияна  Ненова  Солтирова. 

Вместо Ненова е изписано Неново. Така че ви предлагам да вземем 

решение, с което да се изпрати допуснатата техническа грешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против - няма.

Това е Решение № 2010-МИ/НР.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо с 

вх.  № МИ-15-281  от  08.09.2015  г.,  запитване  от  ОИК  –  Брезово: 

„Необходимо ли е да пишем протоколите от заседанията на ръка в 

протоколна книга или можем да разпечатаме протокола, който ще 

публикуваме на страницата  на ОИК”.  Колеги,  предлагам ви да ги 

уведомя по телефона.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Съгласни ли сме, колеги? 

Съгласни сме. Благодаря, колега Нейкова.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Съвсем  накратко  две  писма. 

Едното е запитване от координатора на консулството в окръг Лос 

Анжелис във връзка с това като има места колко броя секции ще 

бъдат открити на тези места. Ние говорихме подробно с господин 

Генчо Лазаров по телефона и аз отговорих на всичките му въпроси 

по телефона. Съобщавам го само за сведение. Постъпило е с № НР-

22-19 от 08.09.2015 г.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Момент, колега Златарева, кое е 

писмото и какво е отговорено? Казвате, че сте говорили надълго и 

нашироко, но какво точно сте казали? Защото става въпрос за колко 

секции ще бъдат открити.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Как ще кажа за секции, не мога 

да кажа за секции. Вие много добре знаете какво мога да кажа. Аз 

казах  само,  че  в  момента  са  обявени  местата,  а  секциите  ще  се 

обявят след 15 – 20 дни-

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Какво точно сте казали?

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  съм  изненадана,  че 

започваме да си контролираме и телефонните отговори. Мисля, че 

колегите говорят много повече от мен и никой не им контролира 

отговорите.  За  първи  път  някой  контролира.  Но  щом  господин 

Андреев  счита,  може  би  трябва  да  докладвам  всеки  път  на  него 

какво съм отговорила.

Второ  писмо.  Според  мен  не  трябва  да  му  се  отговаря,  а 

трябва да бъде за сведение, защото се критикува сайта за електронни 

заявления  за  гласуване  и  се  казва,  че  тук  не  трябва  в  номера  на 

документа  за  самоличност  да  е  толкова  лесно  създаден, 

задължително трябвало да има сайт….., каквито сайтове трябва да 

бъдат направени. Той не е съгласен с осигуреността на нашия сайт за 

електронни заявления. Аз предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  започна  с  докладна 

записка на директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-

09-48  от  08.09.2015  г.  във  връзка  и  в  отговор  на  писмо  на 

Министерството на финансите от 3 юли 2015 г. с вх. № ЦИК-00-539 

е  предоставена  информация  и  проектобюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  за  2016  г.,  както  и  на  актуализираната 

бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. Разчетите са направени при 20 

членове  на  ЦИК  и  30  щатни  бройки  администрация  на  ЦИК  по 

трудово  правоотношение.  В  общи  линии  оставаме  в  някакви 
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граници,  които  са  по  решението  на  Министерския  съвет  за 

определяне  на  разходни  тавани  за  3-годишния  период.  Колеги, 

документите  са  изпратени и  са  съгласувани с  Министерството  на 

финансите.  Имаме  уверението,  че  за  тези  бройки,  за  които  ви 

посочих, са налични средства за 2016 г. в бюджета, ако се приеме 

предложението по проектобюджета. Считам, че можем да одобрим и 

да изпратим, защото срокът е бил 1 септември тази година.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил Христов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против - няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  аз  само отбелязвам,  че  пореден  път  определена 

заповед не е спазена от администрацията.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

община  Кричим  за  сведение,  защото  са  изпратили  информация, 

която  сме  изискали  и  която  подлежи  на  обобщаване  с  посочена 

информация  за  седалище  на  избирателната  комисия  в  Кричим, 

предоставено офис оборудване, технически материали и средства. 

Предлагам  да  се  обособи  една  папка  в  деловодството  и 

администрацията под ръководството на директора на дирекцията да 

направи  обобщение,  което  да  ни  бъде  представено  накрая  след 

получаване  на  информацията  от  всички  общини  –  МИ-06-391  от 

07.09.2015 г. 

МИ-06-390 от 07.09.2015 г. От община Средец е това писмо, 

включително тук се съдържа информация за основните избирателни 

секции. По отделните теми, по които се получава тази информация, 

нека да се обособят папки в 23-та канцелария, за да можем всички да 
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сме  в  течение  в  определени  периоди,  а  от  друга  гледна  точка 

администрацията да ги обобщава.

Община  Приморско  –  местата  за  обявяване  пак  на 

избирателните списъци – МИ-06-399 от 08.09.2015 г. е за сведение.

МИ-06-400 от 08.09.2015 г. – това е по имейла с друг номер 

от община Средец.

Получихме  писмо  ЕП-00-11  от  08.09.2015  г.  от 

Министерството  на  финансите.  Изпращат  ни  едно  писмо,  което  е 

общо регулярно до всички първостепенни разпоредители с бюджет с 

искане  за  справка,  допълнителна,  за  сметките  за  средства  от 

Европейския съюз и други международни програми и договори, за 

които  се  прилага  режима  на  сметки  за  средства  от  Европейския 

съюз, по които Република България е страна партньор. Срокът е 11-

и. Мисля, че нямаме такива средства, но предлагам да се възложи на 

госпожа  Манолова  да  се  изготви  справка  и  да  се  представи  на 

вниманието на Централната избирателна комисия.

Предлагам , колеги, писмото до печатницата да го разгледаме 

утре, защото искам всички да сме концентрирани, за да можем да 

уточним някои неща по направените бележки от печатницата.

Докладвам ви с вх. № МИ-15-271 от 07.09.2015 г., това е по 

електронната  поща,  форми  от  решението  на  ОИК  –  Ракитово,  за 

определяне на технически сътрудници.

Докладвам ви с  вх.  № МИ-00-82 от 07.09.2015 г.  Съгласно 

резолюцията материалът трябва да е качен във вътрешната мрежа на 

7  септември 2015 г.  Това  е  писмо от  ДЕМАКС и е  във връзка  с 

обявена от Министерския съвет поръчка за изработка и доставка на 

книжа  и  материали  за  провеждане  на  национален  референдум  и 

избори за общински съветници и кметове по 3 обособени позиции. 

Те  ни  информират,  че  от  ДЕМАКС  кандидатствахме  за  участие. 

Мисля, че това е по-различно правно-организационно дружество от 

ДЕМАКС  АД  печатница.  „С  оглед  на  кратките  срокове  за 

реализация на проекта искаме да ви информираме, че разполагаме с 

разработен прототип на предложеното от нас техническо решение и 
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бихме искали да ви го представим. Прилагаме изготвеното описание 

към този имейл. По този начин целим получаване на обратна връзка 

дали представените функционалности отговарят на вашите нужди и 

изисквания във възможно най-кратки срокове.” 

Приложението  е  техническо  предложение  за  система  за 

реализация  на  изискванията  за  процесите  на  предпечат, 

утвърждаване и печат на изборни книжа. Това е извън бюлетините, 

включва,  разбира  се,  протоколи,  има  и  контролни  функции  за 

проследяване от страна на Централната избирателна комисия. Може 

би  изисква  време  за  запознаване,  за  да  можем  да  го  обсъдим  на 

работно заседание. Моля колегите да го имат предвид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колеги, 

съдържаха се няколко предложения, свързани с администрацията в 

това изложение.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов, Метин Сюлейман), против - няма.

Предложенията се приемат.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  в  моята  папка  съм  качила 

изложение, което смятам да направя. Предлагам да го одобрите, ако 

искате.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен да одобрим изложението, моля да гласува 

ведно с разходите за превода.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов, Метин Сюлейман), против - няма.

Предложението се приема.

И  моля  колегата  Томов  да  направи  кратко  съобщение  във 

връзка с взето решение днес на Обществения съвет.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, днес се проведе заседанието на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия, за което 

съобщих  вчера.  Дневният  ред,  по  който  трябваше  да  се  проведе, 

беше отложен за следващото заседание, тъй като още в началото на 

заседанието председателят на Обществения съвет господин Даниел 

Симеонов  подаде  своята  оставка  пред  членовете  на  Обществения 

съвет.  За  това  ни  е  изпратено  уведомление  от  заместник-

председателя  госпожа Йорданка Бойчева,  която ни информира,  че 

съгласно т. 4 от правилата за дейността на Обществения съвет ни 

предлагат  промяна  в  състава  на  ръководството  на  Обществения 

съвет като председателското място да бъде заето от госпожа Румяна 

Дечева, представител на Европейското общество за защита правата 

на човека в България,  която беше избрана с пълно мнозинство от 

присъстващите членове на Обществения съвет.

Молбата  е  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  и  да  утвърди  този  избор.  Приложен  е  протоколът  на 

заседанието. Имам от доста скоро информацията и не съм успял да 

прочета  протокола,  затова  не  съм  в  състояние  да  ви  уведомя  в 

момента,  но  бях  на  самото  заседание  и  изборът  беше  направен 

наистина единодушно и без критични бележки към госпожа Дечева. 

Трябва  да  прибавя  още  това,  че  Общественият  съвет  реши  да 

предложи  тя  да  бъде  избрана  до  края  на   текущия  мандат  на 

господин  Стоянов,  т.е.  до  4  ноември,  след  това  да  направят  нов 

избор на председател.  Тоест, временно до изтичане на мандата на 

господин Стоянов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен да одобрим това, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов,  Метин  Сюлейман),  

против - няма.

И колегата Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  докладвам  поправка  на 

техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  1848-МИ/НР  от 

04.09.2015 г. на ЦИК, с което е назначена ОИК – Раковски, област 

Пловдив. Една буква от името на председателя на ОИК е сбъркана. 

Решението,  което  предлагам,  е  допуска  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 1848, както следва: името на председателя на 

ОИК  –  Раковски,  да  се  чете  Мариана  Милкова  Баева  вместо 

Марияна,  както  е  записано  в  решението  ни.  Предлагам  да  го 

гласуваме.

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,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов,  Метин  Сюлейман),  

против - няма.

Това е Решение № 2011-МИ/НР.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание утре в 10 часа.

(Закрито в 18,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларов
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