
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 239

На 9 септември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Жалба  срещу  Решение  № 1891-МИ/НР от  4  септември 

2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК – Гоце Делчев.

Докладва: Георги Баханов

2. Предложение за съобщение на ЦИК относно печатите на 

местните партии и  коалиции.

Докладва: Александър Андреев

3. Регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети.

Докладват: Александър Андреев, Румен Цачев, Ивайло Ивков,  

Владимир Пенев, Таня Цанева, Росица Матева.

4. Проект на решение за изменение и допълнение на решение 

за водене на публичните регистри от ОИК.

Докладва:  Румен Цачев

5. Поправки на технически грешки и промени в състави на 

ОИК.

Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Георги Баханов

6. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Георги Баханов, Емануил Христов

7. Доклади по писма.



Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева

8.  Доклад  по  проект  на  решение  относно  контрол  върху 

отпечатването на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

9. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Иванка Грозева и Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Маргарита Златарева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  позволете  ми  преди  да  ви  предложа  проекта  за 

дневен  ред  да  честитя  на  нашата  колега  Мария  Мусорлиева 

рождения ден и от името на цялата комисия да й пожелая да бъде 

здрава, много успешна и много щастлива! (Ръкопляскания).

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,  че  животът  ме  е 

срещнал точно с вас!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  пред  вас  е 

проектът за дневен ред. 
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Колеги,  имате  предложения  за  допълнения?  Заповядайте, 

колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам предложение да ме включите с 

отваряне  на  помещение  в  Добрич,  тъй  като  става  въпрос 

включително и за архивиране на документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви,  колега, 

като нова точка шеста. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля  да  ме  включите  преди  първата 

точка  за  доклад  по  жалба  срещу  наше  решение  за  ОИК  –  Гоце 

Делчев.

И имам едно предложение,  уважаема госпожо председател, 

ако по време на заседанието пристигат жалби, отнасящи се до наши 

решения,  които  своевременно  трябва  да  бъдат  комплектувани 

документално  и  изпратени  във  Върховния  административен  съд, 

просто да не се спазва дневният ред, тъй като гледам, че доклади по 

жалби и сигнали са в точка пета. Това явно са рутинните жалби, но 

тези,  които са извънредни,  срещу наши решения,  да се докладват 

веднага, за са могат своевременно да се комплектуват.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  напълно  съм 

съгласна с вас и ви включвам в момента като точка първа, защото 

това ще докладвате. Колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

моля да ме включите в точката доклади по писма. И отделно от това 

след гласуването на дневния ред имам едно предложение да бъде 

направено  едно  съобщение  на  нашата  страница  във  връзка  с 

постъпилите  множество  сигнали  от  страна  на  политически  сили, 

питания от страна на общински избирателни комисии по отношение 

на  пълномощниците  на  партии,  при  които  случаи  партията  не 

разполага  с  печати  на  местните  структури.  Коалиционните 

споразумения  за  местни  коалиции,  които  са  само  подписани  от 

представляващия  по  силата  на  пълномощно,  подписано  и 
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подпечатано  от  представляващия  партията,  да  могат  те  да  бъдат 

приемани  и  да  не  се  затруднява  регистрацията  на  тези  местни 

коалиции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви, колега.

Колеги, други предложения? Не виждам. Определям колегата 

Пенев да брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

 Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  

Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги,  колегата Сидерова и колегата Грозева са в служебна 

командировка от ЦИК.

Заповядайте, колега Баханов за жалбата. След това е колегата 

Андреев.

Точка  1.  Жалба  срещу   Решение  №  1891-МИ/НР  от  4 

септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК – Гоце Делчев.

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

от 9 септември 2015 г. към предишен входящ номер от 7 септември 

под  същия  входящ  номер  на  ЦИК  е  получена  вече  в  оригинал 

жалбата  с  приложените  документи  от  Валерий  Сараднев, 

упълномощен  представител  на  коалиция  от  партии  БСП-Лява 

България, против наше Решение № 1891-МИ/НР от 4 септември 2015 

г.  Докладвах,  че  има  такава  жалба  онзи  ден,  на  7  септември,  и 

своевременно  беше  разпределено  да  се  комплектува  с  цялата 

преписка, сега докладвам, че е получено в оригинал, който да бъде 

приложен и изпратен във Върховния административен съд.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега.Благодаря, колега. Колега Андреев, заповядайте.

Точка  2.  Предложение  за  съобщение  на  ЦИК  относно 

печатите на местните партии и  коалиции.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  при  мен,  а 

може би и при други колеги, постъпиха сигнали, че в общинските 

избирателни  комисии  не  приемат  или  правят  затруднения  при 

приемането на документите и заявлението за регистрация на местни 

коалиции,  при  които  споразумението  за  местната  коалиция  е 

подписано от упълномощен представител на политическа сила, но не 

е подпечатано с печата на съответната политическа сила. Това идва 

от  няколко  възможни  варианта,  поне  от  обажданията,  които  аз 

получих. Има партии, които нямат печати на местните структури и 

де факто те се легитимират чрез пълномощното, което е заверено от 

представляващия партията, а други партии имат печати на отделните 

местни структури и това е уредено във вътрешните организационни 

актове на тези партии.

Затова  аз  предлагам  ние  да  приемем  едно  протоколно 

решение  и  да  пуснем на  нашата  страница  съобщение,  с  което  да 

укажем  на  общинските  избирателни  комисии,  че  тогава  когато 

споразумението за  местна коалиция е  подписано от упълномощен 

представител,  легитимирал  се  със  съответното  пълномощно, 

подписано  и  подпечатано  от  представляващия  партията,  но  не  е 

подпечатано  с  печата  на  партията  или е  подпечатано  с  печата  на 

местната  структура,  то  да  се  приема  и  ако  съответстват  всички 

останали документи, да се регистрира местната коалиция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари?  Колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 12 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Георги  

Баханов,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков); против -  1 (Емануил Христов).

Колеги,  започваме с  регистрации на  политически  партии и 

коалиция. Първи е колегата Андреев.

Точка 3.  Регистрации на  партии,  коалиции и  инициативни 

комитети.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната  мрежа  е  качен  проект  №  2025.  Става  въпрос  за 

регистрацията  на  партия  „Движение  за  европейско  обединение  и 

солидарност  –  ДЕОС”.  Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от 

партията,  подписано  е  от  представляващия  Емил  Александров 

Георгиев и е заведено под № 60 на 7 септември 2015 г. в регистъра 

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

за кметове. Представени са всички необходими документи съгласно 

нашето решение. Списъкът съдържа трите имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 3615 избиратели, които подкрепят регистрацията.

В  тази  връзка  вчера  се  върна  протоколът  от  извършената 

проверка от ГД „ГРАО” с вх. № МИ-04-03-108 от 8 септември 2015 

г., от който е видно, че от проверените 3121 записа има коректни 

записи 2583, поради което предлагам да регистрираме партия ДЕОС 

за  участие в  изборите  за  общински съветници и  за  кметове,  като 

наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината  е  „ПП 

ДЕОС”.  Така  както  е  в  други  случаи,  партията  има  съкратено 

наименование и пълно наименование. С оглед нашата практика да 

приемаме  това,  което  е  по  заявлението  за  регистрацията,  в 

решението  аз  съм  упоменал  само  краткото  наименование,  а  не 
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изцяло  навсякъде  да  бъде  изписано  пълното  и  краткото 

наименование, а само в „относно” са изписани и двете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 14  (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,   Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2012-МИ.

Заповядайте, госпожо Солакова, за едно спешно съобщение.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както в оперативен порядък 

преди заседанието обсъдихме, въпросът със списъка на кметствата и 

с оглед на това, че от НСИ предлагат да напишат писмо до нас и да 

го изискат, а ние имахме намерението да го изискаме от НСИ като 

органа,  който  поддържа  класификатора  на  населените  места  и  на 

кметствата, затова предлагам да върнем обаждане по телефона и да 

им предложим да поискат списъка на кметствата по общини в цялата 

страна от администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,   Емануил  

Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария  

Мусорлиева, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Заповядайте, колега Цачев, с проект на решение за изменение 

и допълнение на решението за водене на публичните регистри на 

ОИК.
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Точка 4.   Проект на решение за изменение и допълнение на 

решението за водене на публичните регистри от ОИК.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам ви проект на решение за 

изменение на решението за водене на публичните регистри в ОИК 

№ 1552-МИ. Това не е решение, което е част от изборните книжа и 

не е обнародвано в „Държавен вестник”. Става дума за публичните 

регистри  на  партиите  и  коалициите,  местните  коалиции  и 

инициативните комитети. 

В регистрите, които сме приели, се съдържат четири колони, 

в които се вписват посочените в решението данни. Предлагам да се 

създаде  една  нова  колона  3,  в  която  след  наименованието  на 

съответната  партия,  коалиция,  местна  коалиция  и  инициативен 

комитет в съответния регистър за тях, да се вписва за кой вид избор 

е  заявена  и е  регистрирана в  ОИК тази партия,  коалиция,  местна 

коалиция и инициативен комитет и в същата колона да се вписва под 

вида  избор  и  наименованието  на  общината,  района,  съответно 

кметството/кметствата, ако с едно решение е регистрирана за повече 

кметства, за да има яснота, когато един гражданин отвори регистъра, 

пред  него  да  има  визуализация  за  наименованието  на  партията, 

респективно коалицията  и т.н.  за  кой вид избор,  за  кое  кметство, 

община,  район  е  регистрирана  и  съответно  другите  реквизити  – 

решение на ЦИК, решение на ОИК, адрес,  телефон и т.н., лица за 

контактите.  Колоните  от  трета  на  нататък  ще  си  променят 

номерацията.

Тези въпроси сме обсъждали с колеги както с оглед удобство 

и яснота за гражданите, тъй като регистрите са насочени предимно 

за тях.

Проектът на решение е  във вътрешната мрежа в днешното 

заседание.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  колегата  Цачев 

докладва в детайл. Аз видях колко концентрирано слушахте доклада 

и чакам вашите становища. Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, както много пъти 

съм казвала,  аз лично възприемам, когато чета.  И е редно и моля 

колегите докладчици първо да съобщават къде се намира проектът, 

за  да  можем  да  се  запознаем  с  него  едновременно  докато  се 

докладва.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  имам две  партии за  регистрация. 

Предлагам докато колегите, които желаят да се запознаят с проекта, 

да  се  запознаят,  да  мина  другите  два  доклада,  след  което  да 

гласуваме този проект.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Цачев, 

заповядайте да докладвате регистрация на партия.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам проект  на  решение  за 

регистрация  на  политическа  партия  „Отечество”  за  участие  в 

изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове.  Заявлението  на 

партията е № 57 от 7 септември 2015 г., подписано от Цанко Цаков, 

председател  и  представляващ  партията.  Към  заявлението  са 

представени  изискуемите  документи,  в  това  число  и  списък, 

съдържащ  имената,  ЕГН  и  саморъчен  подпис  на  заявени  4445 

избиратели.

От протокол на ГД „ГРАО” № 90-03-886 от 8 септември за 

извършена проверка на избирателите, подкрепящи регистрацията, е 

видно и се установява, че е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т.  

5 за наличие на необходимите 2500 избиратели.

Налице са законовите изисквания за регистрация на партията, 

както и на Решение № 522 на  ЦИК,  предвид което предлагам да 

приемем  решение,  с  което  да  регистрираме  политическа  партия 

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

кметове  на  25  октомври  2015  г.  Наименованието  на  партията  за 
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отпечатване  в  бюлетината  е  „ПП  Отечество”,  като  такова  то  е 

заявено и в заявлението за регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  диспозитива  наименованието  за 

отпечатване  на  бюлетината  е  посочено  в  кавички.  Нали  имаме 

решение да бъде без кавички.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре, ще махнем кавичките, въпреки че по 

този въпрос имаме разнопосочна практика, поставих вчера въпроса, 

но не беше изяснен.  Ясно е,  че бюлетината ще бъде без кавички, 

независимо от това как е изписано тук.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, Колеги, който е 

съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Владимир 

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

Цанева).

Колеги, това е Решение № 2013-МИ.

Връщаме се на предходния проект за решение на господин 

Цачев във връзка с регистрите. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  най-напред  искам  да  ви 

помоля да  помислим дали  е  разумно към днешна дата  да  вземем 

решение, с което да променяме вида на регистрите и да създаваме 

нова  колона,  при  положение  че  регистрациите  в  общинските 

комисии вървят от доста време и те приключват след пет дни. Какво 

ще направим се тези регистри – нови ли ще създават, ще преписват 

старите ли? Снощи обсъдихме този въпрос по повод на писмото на 

Общинската избирателна комисия в Столична община и всъщност се 

обединихме  около  това  как  ще  бъдат  водени  регистрите. 
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Множеството  общински  избирателни  комисии,  които  и  на  мен 

звънят,  и  на  колегите,  те  вече  имат  яснота  как  да  попълват 

регистрите, как да ги водят, къде да записват за различните видове 

избор, когато се подават заявления за районни кметове, за кметове 

на кметства и смятам, че ще внесем повече объркване, като приемем 

това решение.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Румен  Цачев  има 

думата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  може  ли  да  внеса  яснота  по 

отношение  на  публичните  регистри,  водени  от  общинските 

избирателни комисии? Общинските избирателни комисии водят 11 

вида регистри. В момента на интернет страниците на комисиите са 

активни три регистъра. Измежду тях не са тези, за които е проектът 

на  решение.  Активните  регистри  на  страниците  на  комисиите  са: 

регистърът  за  жалбите  и  сигналите,  подадени  срещу  ОИК; 

регистърът  на  застъпниците;  и  списъкът  на  упълномощените 

представители.  Други  регистри  към  настоящия  момент  няма, 

предвид което мисля, че своевременно е предложено това решение 

за поправка, за да може не след като бъдат създадени регистрите да 

се извършват поправки в тях.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз доколкото прочетох Решение 

№ 1552 и го коментирах с колегите от общинските комисии, които 

ми  се  обаждаха,  на  практика  те  водят  в  момента  регистрите  на 

хартиен  носител,  като  съдържанието  на  тези  регистри  ще  бъде 

качено в електронния вариант на регистъра,  който трябва да води 

всяка общинска комисия и да се намира на страницата, съобразно 

образците, които ние сме приели с Решение № 1552, те са четири. 

Даже  с  някои  от  комисиите  говорих,  че  те  не  са  разпечатали  на 

хартиен носител табличките, които са приложение към Решение № 
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1552, а са си направили в тетрадки такива регистри, с тези колони, 

които ние сме указали в решението, и ги водят вече на хартия. Сега 

какво ще се случи с тези регистри? И не е само за тези, които ще 

бъдат качени като информация в интернет страниците, те трябва да 

бъдат  с  еднакво  съдържание  с  тези,  които  се  водят  на  хартиен 

носител. Да, някои общински комисии ги водят само в електронен 

вариант, но други ги водят на хартиен носител. И мисля, че трябва 

да  бъдат еднакви.  Не мисля,  че  с  това  решение ще направим по-

лесно и по-разбираемо воденето на регистрите.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, нали не мислите, че чрез промяна 

на публичния регистър ние вкарваме нови данни, които ги няма в 

регистъра  на  партиите,  коалициите,  инициативните  комитети  и 

местните  коалиции?  Не,  напротив,  вследствие  на  тези  регистри, 

които  се  водят  на  хартия,  част  от  данните,  които,  разбира  се,  и 

законът  позволява,  се  публикуват   за  информация  на 

обществеността.  Тези  пет  колони досега,  а  сега  шест,  в  които  се 

вписват  данни,  а  именно  номер  поред  и  дата  на  подаденото 

заявление,  наименованието  на  партията,  коалицията,  местната 

коалиция  и  инициативния  комитет,  вид  избор  и  за  коя 

община/район/кметство става  дума,  решение на  ОИК,  решение на 

ЦИК,  лица,  телефон  и  адрес  за  контакт  –  всички  тези  неща  се 

съдържат и към настоящия момент в регистъра, който се води при 

общинските  избирателни  комисии  на  хартиен  носител.  Всъщност 

част от данните, а именно вид избор и за кое населено място става 

дума,  ние  ги  извеждаме  в  публичния  регистър,  за  да  могат 

гражданите,  обществеността  да  имат  информация,  когато  видят 

наименованието на партия, коалиция и т.н., да знаят за къде тя иска 

регистрация.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  чухме  две 

различни  мнения.  Други  мнения  по  въпроса?  Преди  да  обсъдим 
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решението,  трябва  да  гласуваме  дали  да  има  нова  графа  в  тези 

регистри или да няма.  Други мнения по този въпрос преди да  го 

гласуваме?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  И  като  допълнение  да  кажа  това,  което 

всъщност  ние  въвеждаме  в  публичния  регистър,  се  съдържа  -  за 

яснота на колегите, които не знаят – в точка 4 на регистъра, който е 

на хартиен носител.

Пак  ще  обясня,  тогава  пък  вече  за  тази  колизия,  която  се 

казва,  че  има  между  публичния  и  хартиения  регистър.  Колеги, 

хартиеният  регистър  е  приет  с  Приложение  №  48-МИ  към 

решението, с което са одобрени  изборните книжа и материали за 

местните  избори.  Хартиеният  носител  е  към  това  решение  и  е  в 

съвсем друг вид. Публичният регистър е към Решение № 1552-МИ 

на Централната  избирателна комисия и ние в момента променяме 

неговото  съдържание.  Не  променяме  хартиения  регистър, 

хартиеният  регистър  от  назначаване  на  общинските  избирателни 

комисии е създаден и те си го водят на хартия. Част от данните в 

този   регистър  се  вписват  в  публичния  регистър,  но  това  са  две 

отделни приложения, прието по различен ред, едното е обнародвано 

в „Държавен вестник”, другото е приложение към Решение № 1552, 

което предлагам да допълним с нови данни.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  видяхте,  че 

решението е относно само публичния регистър. 

Който  е  съгласен  да  се  промени  публичният  регистър  за 

подлежащи на вписване обстоятелства с нова графа, моля да гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  Емануил Христов, Румен Цачев,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Ивайло 

Ивков); против - 5 (Александър Андреев, Росица Матева, Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).

Колеги, няма решение, няма да се обсъжда това решение.
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Продължаваме с готовите проекти за регистрации. Господин 

Цачев има думата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  ви  доклад  относно 

регистрация  в  местните  избори  на  партия  „Новото  време”. 

Постъпилото заявление е под № 61 от 7 септември, подписано от 

Росица Йовчева Кабзева-Дикина, за участие в изборите за общински 

съветници  и  за  кметове  на  25  октомври.  Към  заявлението  са 

приложени  документите  съобразно  закона  и  Решение  № 1522  на 

ЦИК за регистрация на партии и коалиции. Приложен е и списък, 

съдържащ  имената,  ЕГН  и  подпис  на  заявени  3665  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партията.  От  протокола  на  ГД 

„ГРАО”  №  90-03-894  от  8  септември  видно  от  извършената 

проверка, че са налице необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията.

Налице са изискванията на закона и на Решение № 1522 за 

регистрация на партията. Заявено е наименование за отпечатване на 

бюлетината като „ПП НОВОТО ВРЕМЕ”.

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  Централната 

избирателна  комисия  да  регистрира  партия  „Новото  време”  за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25 

октомври  2015  г.  Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината е ПП НОВОТО ВРЕМЕ.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  възражения, 

забележки?  Който  е  съгласен  с  регистрацията  на  партия  „Новото 

време”, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за - 12 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил Христов, Румен Цачев,  Маргарита Златарева, Владимир  

Пенев, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2014-МИ.
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Следващият докладчик по регистрации на партиите, вписан в 

дневния ред, е господин Ивков. Имате думата.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  проект  за  решение  за 

регистрация  на партия „Никола Петков” за  участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление чрез пълномощник Нина Димитрова 

Иванова-Алексиева,  адвокат,  упълномощен  от  представляващия 

партията Венцислав Василев Върбанов.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

които виждате изброени от точка 1 до 8.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименование  като 

„Политическа партия „Никола Петков” в бюлетината.

Предлагам диспозитив: Регистрира партия „Никола Петков” 

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

октомври  2015  г.  Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината е: Политическа партия „Никола Петков”.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Искам за протокола да 

се  запише,  че  когато  в  диспозитива  пишем  как  партията  ще  се 

изписва в бюлетината, ние не пишем кавички, независимо как те са 

подали  –  с  кавички  или  не,  но  пишем  абсолютно  същите 

абревиатури, същите големи или малки букви, които те са заявили за 

отпечатване в бюлетината. Единствено кавичките няма да фигурират 

в бюлетината и следователно не трябва да се пишат във втория ред 

на диспозитива. А иначе отгоре ще се пише така, както е написана 

по регистърно решение.

Който е съгласен с решението на господин Ивков, моля да 

гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за - 12 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 
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Решението е № 2015-МИ.

 Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  ще  се  опитам  да  обобщя 

преди  това  какво  съм  разбрала  с  тези  кавички  и  без  кавички. 

Включително и вчера го дискутирахме този въпрос, както и преди 

няколко  дни.  Аз  съм  останала  с  впечатлението,  че  в 

удостоверението,  което  издаваме  на  партиите  и  коалициите,  ние 

вписваме  първия  диспозитив  от  нашите  решения,  както 

регистрираме  партията  или  коалицията.  Начинът  на  изписване  в 

бюлетината е вторият диспозитив, като се обединихме около това да 

няма никъде никакви кавички в бюлетината. За да няма объркване в 

общинските избирателни комисии, утре ще им изпратим списък на 

регистрираните  партии  и  коалиции  за  участие  в  изборите  с  две 

колони. В първата колона е регистрираната партия и успоредно до 

нея – начинът на изписване в бюлетината, за да си кореспондират 

едно с друго и да няма объркване. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това решава въпросът. Но 

според мен и това е доста объркващо – първа, пък втора колонка, 

навсякъде  да се  махнат кавичките и това  е!  За да не се  объркват 

общинските  избирателни  комисии.  Но  вашето  предложение  е 

прекрасно и е решение – никакви кавички! Да е ясно за протокола, за 

всичко.

Господин Томов, имате думата.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, имам да ви докладвам проект 

на  решение  за  регистрация  на  партия  „Обединена 

социалдемокрация” за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври.

Постъпило   е  заявление  за  регистрация  от  тази  партия, 

подписано от представляващия, заведено под № 53 на 5 септември 

2015 г.  в регистъра на партиите.  Приложени са всички изискуеми 

документи. Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 
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партията  в  бюлетината,  като  „ПП  ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, всичко с главни букви.

Представен  е  протокол  от  8  септември  с  №  90-03-881  на 

Главна дирекция „ГРАО” за извършена проверка. При проверката е 

установено,  че  има  необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията на партията, и са изпълнени изискванията на чл. 133 и 

Решение № 1522-МИ за регистрацията на тази партия.

Предвид  всичко  това  предлагам  да  вземем  решение,  че 

регистрираме партия  „Обединена социалдемокрация” за  участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври и че 

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината ще е „ПП 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, с главни букви.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  възражения? 

Който  е  съгласен  с  регистрацията  на  „Обединена 

социалдемокрация” за участие в местните избори, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2016-МИ.

Госпожа Цанева има думата.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

има проект за поправка на техническа грешка, допусната в решение 

№  2007-МИ  от  8  септември  относно  регистрация  на  партия 

„Движение за радикална промяна Българската  пролет”.  Предлагам 

ви  да  приемем  решение,  с  което  да  допуснем  поправката, 

наименованието на партията в решението да се чете „Движение за 

радикална  промяна  Българската  пролет”,  тоест  членувано,  вместо 

„Движение за радикална промяна Българска пролет”.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да се гласува решение за поправка на техническа грешка, 

докладвано от госпожа Цанева, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Това е Решение № 2017-МИ.

Следващият докладчик по регистрации е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папката  на  колегата  Матева  е  качен  проект  на  решение  относно 

регистрация  на  партия  „Глас  народен”  за  участие  в  изборите  за 

общински  съветници  и  за  кметове.  Заявлението  е  постъпило  от 

Светослав Емилов Витков, председател, Венцислав Емилов Мицов, 

Ясен Рачев Рачев и Димитър Кирилов Иванов в качеството им на 

пълномощници на представляващия партията, заведено под № 63 на 

8 септември 2015 г. в регистъра на партии и коалиции на ЦИК за 

участие в изборите.

Към  заявлението  са  приложени  всички  необходими 

документи, посочени в точки 1 до 8 в проекта на решение. Заявено е 

искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината 

„ПП „Глас народен”.

От протокол с  вх.  № МИ-04-03-104 от  8  септември на  ГД 

„ГРАО”  в  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството за извършена проверка на списъка на избиратели, 

е  установено  спазване  на  разпоредбата  на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  за 

наличие на необходимите не по-малко от 2500 избиратели. Налице 

са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-

МИ на Централната избирателна комисия за регистрация на партии 

и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове.
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Предвид  изложеното  и  на  основание  посочените  правни 

основания  в  проекта  ви  предлагам  да  вземем  решение  да 

регистрираме  партия  „Глас  народен”  за  участие  в  изборите  за 

общински  съветници  и  за  кметове  на  25  октомври  2015  г. 

Наименованието на партията за  отпечатване в бюлетината е:  „ПП 

ГЛАС  НАРОДЕН”,  изписано  с  големи  букви,  без  кавички. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 

обявяването му.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  има  ли 

забележки?  Който  е  съгласен  с  регистрацията  на  партия  „Глас 

народен”, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2018-МИ.

Други готови регистрации? Няма.

Господин Ивков има думата за процедура.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам проектът за решение 

на господин Цачев да се прегласува. Той се е постарал, мислил го е, 

писал го е, а при гласуването доста хора си вършехме друга работа и 

не осмислихме много добре. Аз го подкрепих, но имам чувството, че 

доста от колегите не бяха преброени според волята им.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Но  сега  ги  няма  колегите,  които 

гласуваха „против”.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не взех това предвид, но в крайна сметка, 

който е тук.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Нека да го гласуваме, 

когато дойдат повече колеги.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, съгласен съм да гласуваме, когато 

се върнат тези, които бяха против.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  започваме 

поправки на технически грешки. Госпожа Нейкова има думата.

Точка  5.  Поправки  на  технически  грешки  и  промени  в 

състави на ОИК.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  относно  поправка  на  техническа  грешка,  допусната  в 

Решение № 2010 от 8 септември за поправка на техническа грешка. 

Във  вчерашното  решение  в  диспозитива  на  Решение  2010 вместо 

„ОИК - Съединение” е изписано „ОИК – Гърмен”, макар че беше 

докладвано коректно. 

Така  че  ви  предлагам  да  вземем  поредното  решение  за 

поправка на техническа грешка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  с  поправянето  на  решението  във  връзка  с  ОИК  – 

Съединение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2019-МИ/НР.

Господин  Христов  има  думата  за  друга  поправка  на 

техническа грешка.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  предлагам  поправка  на 

техническа  грешка  в  Решение  №  1763-МИ/НР  от  3  септември  в 

нашето  решение  за  назначаване  на  ОИК  –  Берковица,  област 

Монтана.  Предлагам да допуснем поправка на техническа грешка, 

като името на заместник-председателя на ОИК в община Берковица 

да  се  чете  „Димитринка  Рангелова  Лазарова-Йоцова”  вместо 
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„Димитрина Рангелова Йоцова”. Втората поправка пак тук е името 

на члена на ОИК в община Берковица, област Монтана, да се чете 

„Милка  Тончева  Гогова-Младенова”  вместо  същото,  само  че  без 

тире „Младенова”.  И третото е името на члена на ОИК в община 

Берковица  „Живка  Георгиева  Симова-Стоянова”  вместо  „Живка 

Георгиева Симова”. Тъй като аз правих тази поправка, трябва да ви 

кажа, че това са допълнителни изменения, специално за Младенова 

ми беше направено впечатление, че няма тире, но го написах така, 

както  го  виждам,  въпреки  че  се  изписва  с  тире.  Но явно  сега  са 

решили да си оправят нещата. Правилно е да бъде както по паспорт, 

затова предлагам да вземем решение да одобрим поправка на тази 

техническа грешка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен да се поправят технически грешки в решението за ОИК – 

Берковица, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2020-МИ/НР.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Може  ли  само  един  въпрос  относно 

поправките? Просто го споделям с Комисията, евентуално за съвет, 

колеги, как да постъпим. Имах обаждане от един от членовете на 

Общинската избирателна комисия в община Червен бряг – Христина 

Йонкинска,  която  сигнализира  по  телефона  за  това,  че  има 

техническа грешка при изписването на нейното име. Аз я посъветвах 

да си даде сигнал до Комисията. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да поясня. Грешката не беше в ЦИК при 

изписването,  а  от  грешно  подадени  данни  при  нас  при 

регистрацията.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Други  колеги? 

Господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Имам  още  една  поправка  на 

техническа  грешка.  Тя  касае  Решение  №  1709-МИ/НР  от  2 

септември за назначаване на ОИК – Шабла, област Добрич. Тук е 

сбъркано името на един от членовете на ОИК в община Шабла – 

името  трябва  да  се  чете  „Галина  Петрова  Анастасова”  вместо 

„Галина  Петрова  Атанасова”.  Предлагам  да  вземем  решение  да 

изправим тази грешка.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с поправка на решението за ОИК – Шабла, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2021-МИ/НР.

Госпожа Нейкова има думата.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви докладвам на колегата 

Матева разпределено за доклад. Получено е писмо вх. № МИ-06-244 

от  8  септември  2015  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Столична община, за допусната техническа грешка в наше Решение 

№ 1871-МИ/НР от  4 септември 2015 г.  за  назначаване  на  ОИК в 

Столична община. Грешката е както следва в изписване на имената 

на  членове  на  комисията:  „Венцислав  Василев  Йотов”  вместо 

„Венцеслав Василев Йотов” и „Боряна Кръстева Райкова” трябва да 

се изпише „Боряна Кръстева Захариева”.

Колеги,  моля  ви  да  приемем  решение  за  допускане  на 

поправка на техническа грешка в Решение № 1871 от 4 септември 

2015  г.,  като  се  изпишат  коректно  имената  на  членовете  на 

комисията.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Къде е проектът на решение да се запозная 

с него.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Няма  качен  проект  на  решение, 

колеги, докладвах ви го.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ще помоля или да се размножи на хартия 

или да се качи във вътрешната мрежа и тогава ще го разглеждаме. 

Моля да се отложи приемането на решение.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, отлага се това 

решение.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е качен 

проект за  поправка на техническа грешка в изписване имената на 

членове на Общинската избирателна комисия – Неделино: да се чете 

„Евгений Митков Велков” вместо „Евгени Митков Великов” и да се 

чете Марияна Людмилова Германова, вместо „Мариана Людмилова 

Германова”.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  поправим  решението  за  назначаване  на  ОИК  – 

Неделино, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2022-МИ/НР.

Има  ли  други  готови  доклади?  Ако  няма  други  готови 

доклади, давам почивка до 13 часа.

(След почивката)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги,  получени са  резултатите  от  извършени проверки с 

входящи  номера  №  МИ-04-03-92,  111,  112,  95,  113  на  следните 

политически сили: политическа партия НДСВ, „Българска радикална 

левица”,  „Реформаторски  блок”,  партия  на  Българските  жени  и 

„Средна европейска класа”. Само за една от тях не са установени 

необходимия брой коректни записи, поради което веднага уведомих 

докладчика, който незабавно е уведомил политическата сила, че има 

възможност да допълни списъка си до 18 ч. тази вечер.

Това е моят доклад. Заповядайте, колега Златарева.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, продължаваме 

днешното сутрешно заседание със следващи решения за поправки на 

технически грешки. Има думата госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е  в 

папка с инициали РМ, номерът е 2037 и се надявам колегата Цачев 

да се е запознал. Проектът е за поправка на технически грешки в 

Решение № 1871-МИ/НР от 4 септември 2015 г., като е допусната 

грешка  в  изписването  на  имената  на  двама  членове  на  ОИК  – 

Столична  община:  Венцеслав  Василев  Йотов  и  Боряна  Кръстева 

Захариева.

Предлагам ви да допуснем поправка на техническите грешки.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  коментари? 

Мнения?

Който е съгласен да поправим решението за ОИК – Столична 

община, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за - 12 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).

24



Решението е № 2023-МИ/НР.

Следващ проект на решение за поправка – господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  допусната  е 

техническа грешка в наше Решение № 1884-МИ/НР по отношение на 

датата, на която е взето решението. Записано е 4 август 2015 г., а то 

е 4 септември 2015 г.,  тъй като това е решение за назначаване на 

Общинската избирателна комисия – Златица.

В тази връзка ви предлагам проект на решение № 2037 във 

вътрешната  мрежа,  с  което  допускаме  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 1884-МИ/НР от 4 август, а именно датата да се 

чете „4 септември” вместо „4 август 2015 г.”

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  да  се  поправи  решение  за  членския  състав  на  ОИК  – 

Златица, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за - 11 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,   Емануил  Христов,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).

Решението е № 2024-МИ/НР.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да продължа, тъй като е 

свързано с ОИК – Златица?

Постъпило е писмо от Общинската  избирателна  комисия – 

Златица,  че  условията  за  работа  на  ОИК  –  гр.  Златица,  са 

неблагоприятни за работа на комисията. Помещението е малко и при 

регистрации  на  партии,  както  и  участието  на  застъпници  и 

представители  на  политически  партии  и  коалиции  по  време  на 

заседанията  на  ОИК  няма  да  има  достатъчно  пространство  за 

всички. Имат един брой лаптоп и един принтер, което не позволява 

да могат да работят.

Това е разпределено за мой доклад и за сведение на колегата 

Солакова.
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Аз  предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  общината,  че  е 

длъжна да осигури нормални условия за работа и функциониране на 

Общинската избирателна комисия, ако Комисията прецени, и да се 

обадим  по  телефона,  за  да  може  максимално  бързо  да  реагира 

общината.

ПРЕДС. МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Съгласни сме.

Господин Христов има думата.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.  Колеги, прехвърлиха ми 

един проект за решение, тъй като госпожа Ганчева е на дело. Става 

въпрос за поправка на очевидна фактическа грешка в община Своге 

–  това  го  коментирахме  и  вчера,  че  при  отпечатването  и 

публикуването на нашето решение за  назначаване на Общинската 

избирателна  комисия  в  Своге  са  били  разменени  местата  на 

председателя  и  заместник-председателя  между  ГЕРБ  и  БСП. 

Госпожа Сидерова го знаеше това нещо.

Подготвен е в днешна дата в папката на госпожа Йорданка 

Ганчева проект за решение, ще ви помоля да го видите. Става въпрос 

за следното нещо. 

Постъпила е  жалба  в  Централната  избирателна комисия от 

упълномощен представител на партия ГЕРБ срещу Решение № 1875-

МИ/НР  от  4  септември  относно  назначаването  за  председател  на 

Общинската  избирателна  комисия  в  община  Своге  на  Атанас 

Ангелов Танев – предложение на коалиция от БСП-Лява България. 

Централната  избирателна комисия извърши служебна проверка по 

преписката  по  издаване  на  обжалваното  решение  и  установи 

следното.  Видно  от  протокол  №  234  от  заседание  на  ЦИК  на  4 

септември  2015  г.  Комисията  е  гласувала  с  12  гласа  „за”  от 

присъствали  14 предложението на  партия ГЕРБ за  назначаване  за 

председател на Общинската избирателна комисия в община Своге, а 

за секретар – предложението на коалиция „БСП-Лява България”.
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С  оглед  на  изложеното  Централната  избирателна  комисия 

установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 

1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г.,  като действителната  воля на 

Комисията се разминава с изписването на състава на ОИК в община 

Своге.

Предвид горното и  на  основание чл.  57,  ал.  1,  т.  5  и  6  от 

Изборния  кодекс  във  връзка  с  чл.  62,  ал.  2  от  АПК Централната 

избирателна  комисия  реши:  Допуска  поправка  на  очевидна 

фактическа  грешка,  като  т.  1  от  Решение  №  1875-МИ/НР  от  4 

септември 2015 г. на ЦИК:

Назначава Общинската избирателна комисия в община Своге, 

Софийска област, в състав от 11 членове:  (и тук се изрежда отново 

цялата  избирателна  комисия,  както  взехме  преди  няколко  дни 

решение  в  такива  случаи  да  се  изписват  целите  състави  и  че 

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд).

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  коментари, 

забележки? Който е съгласен да се отложи поправката в решение за 

ОИК – Своге, моля да гласува.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли и аз да дам едно предложение. 

Предлагам да се отложи с 10 минути, за да видим протокола, щом 

искат  колегите,  а  не  да  го  отлагаме  по  принцип,  защото  това 

решение ще стане безсмислено. Имаме десет минути да се запознаем 

с протокола, да донесат протокола, след което да гласуваме.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това решение за поправка на решението за назначаване на 

ОИК – Своге, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  
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Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Метин  

Сюлейман, Ивайло Ивков). 

Решението е № 2025-МИ/НР.

Колеги, преди тази поправка докладчикът Андреев предложи 

да се изпрати писмо относно условията, които се осигуряват на ОИК 

– Златина, но не сме го гласували.

Моля,  който  е  съгласен  да  се  изпрати  писмо  до  община 

Златина с текста да се осигурят добри условия за работа на ОИК – 

Златица, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за - 14 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  позволете  ми 

докато  се  подготви  следващият  докладчик  за  поправка,  във 

вътрешната мрежа има списък „Регистрация на партии”. Към този 

момент заявления за регистрация са подали 76 партии и 3 коалиции. 

До този момент са регистрирани от нас 55 партии и една коалиция. 

Това е справката към този момент.

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в днешно заседание в 

моя папка е проект № 2023. С вх. № МИ-15-282 от 8 септември 2015 

г. е получено до председателя на Централната избирателна комисия 

предложение за поправка на явна техническа грешка, подписано от 

Катя Карадашева и Иво Зойков (получено е по имейл), че в наше 

Решение № 1846-МИ/НР от 4 септември 2015 г. относно назначаване 

на Общинската избирателна комисия в община Гърмен е допусната 

техническа грешка при изписване имената на двама от членовете на 

състава на ОИК – Гърмен, а именно: „Неджат Яхмедов Шенков”, а 

трябва да е „Неджат Яхмедов Шенгов” и вместо „Георги Тодоров 
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Петралийски”,  както  сме  изписали  в  решението,  трябва  да  бъде 

изписано „Георги Тодоров Петрелийски”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за - 14 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 2026-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  моля  ви  да  видите  в  папка  с 

моите инициали във вътрешната мрежа от 7 септември. Тогава ви 

докладвах  една  преписка,  докладвам  ви  я  втори  път.  Входящият 

номер е вх. № МИ-06-312 от 9 септември е сегашният номер, защото 

документите са пристигнали в оригинал. Първоначално постъпилата 

преписка в копия е вх. № МИ-06-312 от 7 септември 2015 г.

Виждате проекта за решение под № 1988 от 7 септември във 

вътрешната мрежа за замяна на назначения секретар на Общинската 

избирателна  комисия  в  община  Ракитово.  Получили сме  писмо и 

към  писмото  са  приложени  всички  необходими  документи, 

включително  молба  от  напускащия  секретар  Сабрие  Мехмедова 

Заирова.  Приложено  е  копие  от  дипломата  на  Максим  Ясенов 

Вигнев,  който  понастоящем  се  казва  Мустафа  Мехмедов  Вигнев, 

приложено  е  удостоверение  за  идентичност  на  имената, 

декларацията е в оригинал.

Налице са  всички изискуеми документи вече  и в  оригинал 

(тогава преписката беше отложена, за да пристигнат) и ви моля да 

приемем решение, с което да освободим Сабрие Мехмедова Заирова 
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и да  назначим Мустафа  Мехмедов  Вигнев  за  секретар  на  ОИК в 

община Ракитово, област Пазарджик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 ( Камелия Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 2027-МИ/НР.

Заповядайте, колега Баханов, за отваряне на помещение.

Точка 6. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в днешно заседание 

във вътрешната мрежа има проект на решение за отваряне на три 

помещения в различни общини. Направените искания са идентични.

Първото е от община Батак. Искането е относно отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

Република България и за общински съветници и кметове на 23 и 30 

октомври;  изборите  за  членове  на  Европейски  парламент  от 

Република България; и изборите за народни представители през 2014 

г.

Уважаеми колеги,  тук обръщам внимание на искането,  тъй 

като  искането  за  отваряне  на  това  помещение,  както  е  описано в 

относно,  означава,  че  се  отваря  едно  помещение,  в  което  се 

съдържат  абсолютно  всички  изборни  книжа  и  материали.  Но  по-

надолу  е  обяснено,  че  искането  е  за  отваряне  на  запечатано 

помещение във връзка с преместването на торбите с бюлетините и 

другите книжа в друго помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  и  от  изборите  за  членове  на  Европейския 
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парламент от Република България, и за народни представители през 

2014  г.  до  изтичане  сроковете  за  съхранение  и  подготвяне  на 

помещението за приемане на торбите с бюлетините и изборни книжа 

и  материали  от  насрочените  на  25  октомври  2015  г.  избори  за 

общински съветници и за кметове и национален референдум. Онзи 

ден,  колеги,  в  заседание  ви  обърнах  внимание,  че  въпреки  че 

искането е направено само относно отваряне на помещение, в което 

се  съхраняват  изборни книжа и  материали за  проведените  избори 

през 2011 г. за президент и вицепрезидент и за общински съветници 

и  кметове,  така  както  е  написано,  аз  считам,  че  трябва  да  бъде 

отворено  и  трябва  да  дадем  два  вида  разрешение  –  едното  е  за 

отваряне  на  това  помещение,  а  другото  е  за  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали за 

Европейски  парламент  и  изборите  за  народни  представители  в 

2014 г. 

Затова  мисля,  че  е  специфично,  колеги,  и  искам  да  го 

погледнете  обстойно,  тъй  като  съм  направил  решението  три 

страници.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 2028-НС/ПВР.

Продължете, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-14-25 от 

7 септември 2015 г. е постъпило в Централната избирателна комисия 

искане от д-р Арбен Мименов,  кмет на  община Сатовча,  относно 

отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали. 
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Записано е: „Моля на основание Решение № 1098-ПВР/МИ от 

6  октомври  да  ни  бъде  разрешено  отварянето  на  запечатаното 

помещение, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври, 

от националния референдум на 27 януари 2013 г., избори за членове 

на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  избори  за 

народни представители през 2014 г. с цел преместване на торбите с 

бюлетините и другите книжа за съхранение в друго помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали и от изборите за 

членове  на  Европейския  парламент  и  народни  представители  в 

2014 г. и националния референдум в 2013 г. до изтичане на срока за 

съхранение.  Подготвено  е  помещението  за  приемане  на  торби  с 

бюлетини и изборни книжа от предстоящите избори за  общински 

съветници и за кметове и националния референдум, насрочени за 15 

октомври 2015 г.”

Колеги,  считам,  че  идеята  пак  е  била  същата  –  да  се 

преместят в това помещение, в което съхраняват изборните книжа и 

материали от 2014 г. за Народното събрание и Европарламент. Както 

вчера  изяснихме  и  вече  е  практика  на  Централната  избирателна 

комисия,  Централната  избирателна  комисия  няма  отношение  към 

референдума в 2013 г.,  така че  не съм го упоменал.  Ако прецени 

Централната избирателна комисия, да го упоменем с едно изречение 

в проекта за решение.

Моля да видите, колеги, предложения проект на решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков).
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Това е Решение № 2029. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И третото искане, уважаеми колеги, е с 

вх. № НС-14-26 от 7 септември 2015 г. от временно изпълняващия 

длъжността кмет на община Симитли, Юлиян Мишев. Отново молят 

за  нашето  разрешение  за  отваряне  на  помещение,  находящо се  в 

приземния етаж на сградата на общинска администрация – Симитли. 

В  същото  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България на Република България и общински съветници и кметове в 

2011  г.  Искането  за  отваряне  на  запечатаното  помещение  е  във 

връзка с преместването на торбите с бюлетините и другите изборни 

книжа и материали за  съхранение в друго помещение,  в  което се 

съхраняват изборни книжа и материали и от изборите за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България,  и  за  народни 

представители,  произведени  през  2014  г.,  и  от  националния 

референдум,  произведен през 2013 г.  до изтичане на сроковете за 

съхранение и подготвяне на помещението за приемане на торбите с 

бюлетините  и  изборните  книжа  от  насрочените  на  25  октомври 

2015 г.  избори  за  общински  съветници,  за  кметове  и  национален 

референдум.  Колеги,  само  ще  добавя  в  проекторешението,  че 

Централната  избирателна  комисия  не  е  компетентна  относно 

националния референдум през 2013 г. и съхранението на изборните 

книжа се осъществява съобразно Решение № 103-НР на ЦИК от 4 

януари.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 2030.
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Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  От  Добричка  община  (така 

наречената селска община) искат да се отвори помещението, в което 

се  съхраняват  книжа  и  материали  от  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от 2009 г. и за народни представители през 

2009 г. В него се съхранявали и книжата от изборите за общински 

съветници  и  кметове  и  президент  и  вицепрезидент  на  Република 

България от 2011 г. Тоест става въпрос за много стари неща. Явно от 

2013 г. насам са в друго помещение книжата от всички произведени 

избори. Но сега искат да се отвори това помещение по две причини. 

Първата причина е, че са решили най-после да архивират книжата от 

2009 г. и да унищожат излишните книжа и материали. И второ, да 

направят  вътрешно  разместване  –  книжата  от  местните  избори  в 

2011  г.  и  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република 

България през 2011 г. да ги пренаредят, за да могат материалите от 

изборите,  които сега  предстоят  и  националния референдум,  да  ги 

поставят в същото положение.

В тази връзка аз съм написал как се отварят помещенията, 

като цитирам последните решения за Европейския парламент и за 

Народното събрание, макар че, честно казано, през 2009 г. не знам 

какви  са  били  изискванията  за  разпечатване  на  помещенията.  В 

крайна сметка предлагам да се разреши достъпът до запечатаните 

помещения, описвам още веднъж с каква цел да бъде – за 2009 и 

2011 г., как се осъществява достъпът, като съм написал, че достъпът 

до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  през  2009  г.,  от  изборите  за 

народни  представители  през  2009  г.  и  от  изборите  за  общински 

съветници и кметове ти за президент и вицепрезидент на Република 

България на Република България през 2011 г. следва да се осъществи 

в  присъствието  на  определени със  заповед  на  кмета  на  общината 
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длъжностни  лица  от  общинската  администрация  и  поне  трима 

членове на Общинската избирателна комисия, назначена в 2011 г., 

тъй като има материали от местните избори в 2011 г. 

След архивиране на  книжата от  2009 г.  и  съвместяване  на 

останалите  книжа и  материали от  произведените  два  избора  през 

2011 г.  в  едно помещение,  последното да  се  запечати  с  хартиени 

ленти съгласно т. 13 от Решение № 1098 с двете му изменения. И за 

извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи 

съгласно т. 14 от същото решение, тъй като де факто остават само 

материали от местните избори и президентските избори в 2011 г., а 

другите ще бъдат извън помещението.

Това е проектът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Това е Решение № 2031.

Заповядайте, колега Сюлейман.

Точка 7. Доклади по жалби и сигнали.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-11-35 

от  9  септември  2015  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпила  жалба  от  Мехмед  Хайдин  Сеид  и  Татяна  Стоянова 

Йорданова, упълномощени представители на Реформаторския блок 

срещу  Решение  №  1887-МИ/НР  от  4  септември  2015  г.  на 

Централната  избирателна  комисия,  с  което  сме  назначили 

Общинската  избирателна  комисия  в  община  Омуртаг,  област 
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Търговище. Както е практиката на ЦИК, ще предоставя тази жалба 

на нашия юрист да комплектува преписката и да се препрати във 

Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега,  за 

доклада. Колегата Ивков има думата.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  току-що 

пристигнала на мой доклад и качена във вътрешната мрежа жалба с 

вх. № МИ-18-4 от 9 септември 2015 г. срещу наше Решение № 1963-

МИ/НР от 7 септември 2015 г. относно условията и реда за участие 

на наблюдатели в изборите за общински съветници и националния 

референдум  на  25  октомври.  Жалбата  е  подадена  чрез  нас  до 

Върховния административен съд от Асоциация за реинтеграция на 

осъдените лица, сдружение с нестопанска цел, тази асоциация е и 

член на Обществения съвет. Обжалват се точки 2.1. от цитираното 

решение, т.  15 и т. 23. Тоест не се обжалва цялото решение, а се 

обжалват  тези  три  точки,  като  са  изложени  и  аргументите  на 

жалбоподателя. Преписката ще бъде комплектувана и своевременно 

изпратена във Върховния административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Давам 

думата  на  госпожа  Солакова  за  доклад  по  проект  на  решение 

относно контрол върху отпечатването на бюлетините.

Точка  8.  Доклад  по  проект  на  решение  относно  контрол 

върху отпечатването на бюлетините.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  са  публикувани  двете  писма  на  печатницата  –  едното  е 

разгледано  вчера  на  заседанието  малко  по-подробно,  защото 

съдържа  предложение  по  проекта  на  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  за  осъществяване  на  контрол  от  ЦИК  при 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини  при  произвеждането  на 

изборите за общински съветници и за кметове.  То е изпратено до 
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печатницата,  Министерството на финансите и администрацията на 

Министерския  съвет  за  изразяване  на  становище,  получили  сме 

техни бележки и както вчера се уточнихме и се обединихме около 

това,  че  в  проекта  на  решение  ние  ще възприемем  всички  техни 

бележки и предложения, свързани с прецизиране на редакцията. Но 

предложението, което обхваща промяна в редакцията на проекта на 

решение  в  частта  относно  заместване  на  печатницата  с  фирмата, 

отговорна за системата за обмен на информация, ние се съгласихме, 

че към настоящия момент, първо, нямаме ясна система за обмен на 

информация, нямаме ясна окончателна информация  за фирма или 

фирми, които ще изпълняват тази дейност, но в същото време имаме 

разпоредбата на чл. 209, ал. 1, съгласно която печатницата отпечатва 

бюлетините. Печатницата може да въведе всяка една система, която 

ще  рационализира  дейността  по  отпечатването,  включвайки  и 

обмена на информация, и различните процеси по одобряване.

В  тази  връзка  предлагам  да  изпратим  писмо,  което  съм 

написала въз основа на обсъжданията от вчера, направените в зала 

бележки и  коментари  от  цялата  Комисия  и  писмото-проект е  във 

вътрешната мрежа с проектен номер 5301. Предлагам да адресираме 

писмото  до  изпълнителния  директор  на  печатницата  с  копие  до 

министъра  на  финансите  и  копие  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет. Да приложим проекта на решение с отразени 

бележки, проектът на решение също е публикуван в тази папка, като 

включително за Министерството на финансите и администрацията 

на Министерския съвет да има копие от това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете.

Колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим това  писмо до  тези 

адресати заедно със съответното приложение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за - 11 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,  Емануил Христов, Румен Цачев,  
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Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария  

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).

Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

колегата  Матева  е  дежурна  днес  и  приема  документите  на 

политически  сили,  които  са  се  заявили  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и за кметове, ви докладвам проект № 2043 в 

нейната  папка.  Става  въпрос  за  решение  на  партия  „Средна 

европейска класа”.

Заявлението от Средна европейска класа е заведено под № 66 

на  8  септември 2015 г.   в  регистъра  на  партиите на  Централната 

избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени 

всички необходими документи за  регистрацията  на политическата 

сила,  включително  и  списък,  съдържащ  трите  имена,  ЕГН  и 

саморъчен  подпис  на  заявили  3450  избиратели,  които  подкрепят 

регистрацията на партията.

Протоколът от извършената проверка от ГД „ГРАО” се върна 

с  вх. № МИ-04-03-113 от 9 септември 2015 г., от която проверка се 

установява,  че  от  проверени  3180   подписа  има  коректни  записи 

2641,  поради  което  са  налице  условията  да  бъде  регистрирана 

партията.  Партията  е  заявила  изписването  в  бюлетината  като: 

политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.

На основание на изложените правни основания в проекта за 

решението ви предлагам да регистрираме партия Средна европейска 

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

25 октомври 2015 г., като наименованието на партията в бюлетината 

да  се  изписва  „политическа  партия  СРЕДНА  ЕВРОПЕЙСКА 

КЛАСА”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

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

решение, моля да гласува.

Гласували 11 членове на ЦИК:  за - 11 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,  Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария  

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2032-МИ.

Колеги,  прекъсвам  заседанието.  Допълнително  ще  бъдете 

уведомени за часа на продължението.

(След прекъсването)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги, кой е готов с регистрация на партии и коалиции, при 

които е извършена проверка? Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в 

моя папка ще видите под № 2048 предлагам ви проект на решение 

относно  регистрация  на  партия  „Партия  на  българските  жени”  за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25 

октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. 

Протоколите от „ГРАО” са с две дати, които съм изписала, тъй като 

имаше и допълнителен списък, който ни беше представен. Налице са 

изискванията на чл. 133.

Предлагам ви да регистрираме Партия на българските жени 

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

октомври 2015 г., като наименованието на партията за отпечатване в 

бюлетината е  ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, с големи букви, 

без кавички.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз си мисля, когато има указание за 

отстраняване на нередовности, дали те не трябва да бъдат посочени 

в мотивите на решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нередовността  е 

отстранена,  нали  така,  колега?  Не  е  необходимо,  защото  при  два 

вида избори никога не сме правили това.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  считам,  че  не  би 

следвало  ние  в  мотивите  на  нашето  решение  за  регистрация  да 

посочваме, че на тях им е даден срок и те са отстранили определени 

обстоятелства, които не са били изпълнени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Аз  изказах 

това становище, не изписваме това.

Колеги, други коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков). 

 Колеги, това е Решение № 2033-МИ.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  на  вниманието  ви 

предлагам  пет  или  шест  регистрации  на  партии,  качени  във 

вътрешната мрежа.

Започваме  с  регистрация  на  партия  „Щит”.  Постъпило  е 

заявление  за  регистрация  на  партия  „Щит”,  подписано  от 

председателя  и  представляващ  партията.  Представени  са  всички 
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необходими  документи.  С  протокол  с  вх.  №  МИ-04-03-114  от  9 

септември  2015  г.  ГД  „ГРАО”  изпрати  проверката  на  списъка, 

съдържащ достатъчно 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията.  Заявено е искане  за отпечатване наименованието на 

партията в бюлетината като: Политическа партия „Щит”.

Въз основа на тези доказателства предлагам да се регистрира 

партия „Щит” за участие в изборите за  общински съветници и за 

кметове, наименованието на партията за отпечатване на бюлетината 

е: Политическа партия „Щит”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 2034-МИ.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Следваща поред партия е „Нова 

България”. Постъпило е заявление от представляващия партия „Нова 

България”  Ивайло  Симеонов  чрез  неговия  пълномощник,  който  е 

подписал  заявлението  –  Димитър Киров,  надлежно упълномощен. 

Представени са  необходимите документи.  Проверката  на  списъка, 

съдържащ три имена,  ЕГН и саморъчен  подпис  на  подкрепящите 

регистрацията на партията, днес е върнат от ГД „ГРАО” с вх. № МИ-

04-03-116 от 9 септември 2015 г. Събраните подписи за подкрепа на 

партията  са  достатъчни съгласно  закона.  Партията  обявява  името, 

под което иска да участва в бюлетината като: Политическа партия 

Нова България.
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Поради  тези  причини  и  съгласно  посочените  членове  от 

Изборния  кодекс  предлагам  да  се  регистрира  партия  „Нова 

България”  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове  с  наименование  в  бюлетината:  Политическа  партия  Нова 

България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, само да попитам, 

в  мотивната  част  сте  записали,  че  името  за  отпечатване 

наименованието  на  партията  в  бюлетината  е:  политическа  партия 

НОВА БЪЛГАРИЯ (с главни букви), а в диспозитива предлагате с 

малки букви. Нека направим проверка, за да прецизираме.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, с малки букви е заявеното. 

Ще го променя в мотивите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение с корекциите, направени в зала, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2035-МИ.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Следващата  партия,  която 

трябва да регистрираме, това е Национална републиканска партия. 

Представен е проект във вътрешната мрежа с № 2059.

Заявлението е подписано от Младен Младенов, председател и 

представляващ партията, заведено под № 70 от 8 септември 2015 г. 

Приложени са всички необходими документи. Заявено е искане за 

отпечатване  наименованието  на  партията  като:НАЦИОНАЛНА 

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ (с главни букви). Днес с вх. № МИ-
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04-03-115  „ГРАО”  върна  проверката  на  списъка  с  изрядни  2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Поради  тази  причина  налице  са  всички  условия  да  бъде 

регистрирана партия Национална републиканска партия за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за - 14 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2036-МИ.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  следващата  регистрация  е  на 

партия АБВ за участие в  информационно-разяснителната кампания 

по въпроса на националния референдум.

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  партия  АБВ  от 

Георги Първанов в качеството му на председател и представляващ 

партията, подписано от пълномощника Румен Петков и заведе под 

№ 8 от 8 септември. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса „Да”, 

като позицията е следната. Електронното гласуване е бъдещето на 

изборите.  Въвеждането  му  обаче  трябва  да  бъде  предхождано  от 

сериозна и задълбочена подготовка от експертен екип по изборно 

законодателство  и  информационни  технологии,  така  че  да  се 

осигури тайната на вота, да се гарантира сигурността на подаваните 

гласове, да се предвидят мерки против кражбата на гласове, против 

манипулиране на вота и др. (Записано е „и др.”, вие ще кажете дали 

„и др.” трябва да фигурира в решението.)
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Партията е регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1774-

МИ от 3 септември 2015 г. на ЦИК.

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

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и Решение № 1534-НР на ЦИК от 22 август 2015 г.

Предвид  изложеното  считам,  че  следва  да  се  регистрира 

партия  АБВ/Алтернатива  за  българско  възраждане  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпроса  за 

националния референдум на 25 октомври с позиция в подкрепа на 

въпроса „Да”.

Това е, което мога да предложа.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За мен господин Румен Петков няма 

пълномощно да подпише такова заявление. За мен в пълномощното 

трябва да е ясно в какво точно се изразява позицията на АБВ.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Аз прегледах пълномощното и 

мисля,  че след като то е  свързано с  това да подаде документи за 

участие  в  информационно-разяснителната  кампания  и  с  въпроса 

„Да”, мисля, че позицията ви я прочетох:

„1.  Да  представлява  АБВ  пред  Централната  избирателна 

комисия  и  пред  всички  общински  избирателни  комисии  на 

територията на страната (подчертано) с право да подпише и подаде 

документи за регистрация на ПП АБВ по смисъла на Глава девета, 

Раздел четвърти от Изборния кодекс, включително регистрация на 

кандидати  за  кметове  и  общински  съветници  по  Глава  18  от 

Изборния кодекс, регистрация и упълномощаване на застъпници и 

представители съгласно условията на Изборния кодекс, както и да 

представлява и подписва АБВ при формиране на местни коалиции и 

всички други действия по смисъла на Изборния кодекс, необходими 

за представителство и участие в изборите за общински съветници и 

кметове.
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2.  Да  представлява  АБВ  пред  Централната  избирателна 

комисия, като подпише и подаде документи за регистрация на АБВ 

за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на 

въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция 

при едновременното произвеждане на изборите.”

Моето  становище  е,  че  в  заявлението  за  регистрация  в 

националния  референдум,  Образец  №  42-НР  изрично  е  заявена 

позицията  на АБВ:  „Заявявам позиция на партията  по поставения 

референдум „Да” в подкрепа на поставения въпрос”. И мотивите са 

написани  в  моя  проект  за  решение.  Това  е  заявлението  за 

регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  С  оглед  прочетеното  в  самото 

пълномощно,  при  положение  че  в  пълномощното  не  е  посочено 

каква  е  позицията,  за  да  може  да  се  извлече  волята  на 

упълномощителя,  реално  погледнато  е  дадено  в  подкрепа  или 

алтернативата.  Тоест  кое  е  това  –  дали  е  подкрепа  или  е 

алтернативната позиция? Защото казано и по този начин изписано, 

така както го е дал пълномощникът, може да се каже, че това не е 

„да”,  а  е  „не”.  Защото  реално  погледнато,  трябва  да  стане  едно 

проучване от специалисти, които допълнително да отразят какъв ще 

бъде вотът. И тъй като срокът все още не е изтекъл, за мен лично би 

следвало в момента ние да дадем указания партията да изрази ясно 

позицията дали е „да” или „не” и в какво точно се изразява, за да 

можем ние да ги регистрираме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, моето мнение е близо до това, 

което изразиха колегите Севинч Солакова и Александър Андреев по 

друга  причина.  Аз  гледам  мотивите,  които  са  формулирани  като 
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позиция  на  партия  АБВ.  Позицията  е  заявена  като  подкрепа  на 

въпроса на референдум „Да”, но мотивите са изразени по следния 

начин:  „Електронното  гласуване  е  бъдещето  на  изборите, 

въвеждането  му  обаче…”  И  следва  критика  на  възможни 

недостатъци,  разбира  се,  разумна,  която  по-скоро  подхожда  за 

изразяването на позицията „Не”. Тоест аз оставам с впечатление за 

една  противоречива  позиция  на  тази  партия,  а  участието  й  в 

информационно-разяснителната  кампания  би  следвало  да  бъде 

предшествано от ясно изразена и в мотивите позиция „Да” или „Не”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

за реплика.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Имам  реплика  към  господин 

Томов. Ние решихме да не сме коректив, нито пък да проверяваме 

съдържанието  на  мотивите  на  участващите  в  националния 

референдум.  Аз  не  мисля,  че  ние  можем  да  отказваме  участие  в 

референдум,  само защото позицията,  така както е  изразена,  не ни 

харесва.  Това не можем ние да направим, защото референдумът е 

един  по-широко  отворен  кръг,  в  който  би  трябвало  да  участват 

много  хора.  По-скоро  правният  въпрос  е  тук  дали  с  това 

пълномощно  могат  да  се  подадат  тези  документи.  Аз  съм 

категорична, че ние не можем да проверяваме мотива за изразената 

позиция, можем само да го изписваме. Господин Томов много добре 

знае,  че  всеки  човек  в  България,  който  иска  да  се  гласува 

електронно,  има резерви по отношение на организацията.  Това го 

знае  всеки  човек  в  България  и  тази  позиция  според  мен  е 

преобладаваща. Но тук искам да проведем дебат за това в точка 2 

пълномощното, дадено от председателя и представляващия партията 

на  пълномощника,  дали включва правото да подаде документи за 

референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, за дуплика, 

колега Томов.

46



ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Искам да кажа, че аз съвсем 

не изразявам мнение дали мотивите на партия АБВ ми харесват или 

не. И не от тази гледна точка се изказах. Това – първо.

Второ, въпросът е в следното. Не съм съгласен с трактовката, 

че ние изобщо не трябва да обръщаме внимание на мотивите. Това 

означава  да  допуснем  абсурда  някой  да  формулира  примерно 

позиция „Да”, която по смисъла на мотивите не е „Да”. И аз на това 

обръщам внимание. Изразявам моето мнение, разбира се, защото в 

крайна сметка Комисията нищо не е решила.

После, не бива да забравяме, че ние регистрираме участници 

в информационно-разяснителна кампания, която трябва да агитира 

избирателите да подкрепят едната или другата гледна точка. Според 

мен  недопустимо  е  някой  да  заяви  позиция,  която  предлага 

аргументи  за  противоположната  гледна  точка.  Не  че  няма  такива 

аргументи, разбира се. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  искам  да  прочета  и  точка  4  от 

пълномощното,  в  която  се  казва,  че  пълномощното  следва  да  се 

тълкува разширително и изцяло в полза на упълномощеното лице в 

контактите  и  взаимодействието  му  с  избирателните  комисии  и 

органите на държавна власт и местна администрация. Което според 

мен, колеги, означава, че е предоставено изцяло в правомощията на 

упълномощеното лице да формулира позицията на партията.

Отделно  искам  да  изразя  несъгласие  със  становището  на 

колегата  Томов,  защото  позицията,  която  е  формулирана,  не  е 

алтернативна,  тя  категорично  е  заявена  като  „Да”,  а  това  че  се 

предполага  въвеждането  на  някакви  други  действия,  това  не 

означава,  че  партията  е  против  електронното  гласуване,  а  просто 

изразява мнение как трябва да се извърши въвеждането. Това аз не 

го  тълкувам  еднозначно  като  алтернативна  позиция  –  да  няма 
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електронно  гласуване,  докато  не  се  направи  еди-какво  си,  а  е 

обратното, нека има, но да се направи и това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  беше 

изказване. Реплики на изказването? Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Няма да се съглася. Няма да се съглася 

поради следната причина. Провежда се референдум, в който се питат 

българските  граждани  дали  да  се  въведе  или  не  в  българското 

законодателство дистанционно електронно гласуване.  Въпросът на 

референдума в това отношение е съвсем ясен. Не може да става дума 

да  мислим,  че  подкрепата  на  отговора  „Да”  може да  се  изрази  в 

позиция „това е бъдещето,  но преди да стигнем до бъдещето, ние 

трябва да направим това, това и това”. Тоест в момента ние не сме 

готови да минем на електронно гласуване, защото това е агитация в 

полза на отговора „Не” на референдума. И това е, което исках да 

изразя. По същество мотивите представляват аргументи в полза на 

позицията „Не” в този референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втора  реплика  от 

колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Каква е ситуацията? Имаме една партия, 

имаме  един представител  на  партията  по  закон  –  това  е  нейният 

председател. Нейният председател упълномощава едно трето лице с 

– тук е ключовата дума – с алтернативни позиции. В случая считам, 

че не може да приложим разширително тълкуване при алтернативи. 

Разширително  тълкуване  се  прилага  при  неясни  текстове,  но  във 

всеки  случай  не  и  при  алтернативни.  Няма  как  да  приложа 

разширително тълкуване при „Да” и „Не”. Те просто са в двата края 

на  въжето,  да  го  кажа  малко  по-образно.  Няма  как  да  приложи 

алтернативно.

Не считам, че пълномощникът, в случая по пълномощно по 

представителна власт,  може да си избира.  Бих приел,  че може да 

избира, ако има ясна разпоредба в пълномощното, примерно от рода 
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на „както намери за добре”. Адвокатите знаят тази формула. Но в 

случая в конкретното пълномощно, доколкото го чух, няма „както 

намери  за  добре”,  има  от  един  законов  представител  на  партия 

алтернативи, но няма изричен текст, че преупълномощителят тук в 

случая,  който  е  преупълномощен,  може  да  избира  между  двете 

еднолично.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Баханов  има 

думата.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по-голямата част от 

изказването  и  мнението  ми  го  изрази  колегата  Пенев  в  неговото 

изказване.  Абсолютно  подкрепям  това  нещо,  тъй  като  считам,  че 

изключително  в  право  на  председателя  на  партията  да 

упълномощава и е дал изключителното право на пълномощника си 

да определи позицията на партията. И питам всички вас: по принцип 

другите партии, които се регистрират,  как изразяват позицията на 

партията – с решение на централния комитет на партията, на общото 

събрание на партията, с конференция на партията или еднолично се 

изразява от представляващия партия и председателя,  който подава 

заявлението.  Досега  как  сме  реагирали?  Нали  се  подава  от 

представляващия или председателя на партията и той пак еднолично 

посочва  позицията  на  партията,  не  прилага  към  него  някакво 

решение  на  национална  конференция  на  партията.  Мисля,  че 

председателят или представляващият партията може да упълномощи 

с неговите права да изрази неговата позиция. И след като на другите 

партии не изискваме някакво решение на някакъв техен общ орган, 

било конференция, било събрание, и приемаме за изразена позиция 

от този, който подава заявлението в качеството му на пълномощник 

или  представляващ  партията,  по  аргумент  на  същото  трябва  да 

приемем  и  това,  което  дава  на  пълномощника  си.  Той  определя 

обема от права, които му дава.

49



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  реплики? 

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не искам да влизам в пререкания, но има 

разлика между алтернативи, между „Да” и „Не” има пропаст. И това 

не  може  да  влезе  в  думичките  „разширително  тълкуване”. 

Разширително тълкуване може да има, само ако нещо не е ясно. Но в 

случая  това  са  двата  края.  Няма  как  да  приложа  фразата 

„разширително  тълкуване”,  няма  как  да  приложа  разширително 

тълкуване при неясно – или „Да”, или „Не”. Това ми беше идеята 

чисто и просто. Бих приел тази теза, ако законовият представител е 

упълномощил своя пълномощник както намери за  добре.  И да не 

изместваме проблема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми господин Чаушев,  нали  не 

оспорвате  правото,  ако  заявлението  беше  подадено  от 

представляващия партията господин Първанов да посочи позицията 

на партията? Оспорвате ли това право на председателя на партията и 

представляващ господин Първанов, ако той беше подал заявлението, 

да определи позицията на партията, която представлява и на която е 

председател?  По  същия  аргумент  може  да  упълномощи  когото 

намери  за  добре  да  изрази  неговата  позиция.  И  е  казал  той  да 

прецени,  упълномощеният,  дали  е  „Да”  или  е  на  алтернативната 

позиция. Както господин Първанов, в конкретния случай, може да 

изрази позиция „за” или „против” и това е продукт на неговата воля, 

така може да упълномощи трето лице, което намери за добре и на 

което има неговото доверие, да изрази неговата воля. Точно това е 

посочил в пълномощното.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Процедурата  по 

изказване,  реплика и дуплика свърши. От заявените за изказвания 
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първа  е  колегата  Ганчева.  Колегата  Ганчева  засега  оттегля 

изказването си. Колегата Ивков има думата.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Явно  в  напрегнатата  работа  тези  дни, 

колеги, имаме нужда малко да поспорим за такива неща. За мен е 

абсолютно безспорно и от изказванията на противниците на това да 

регистрираме става ясно. Две неща са важни. Господин Петков има 

всички права, които има и господин Първанов, така че абсолютно 

неоснователно е твърдението, че трябва представляващият партията 

да  изрази  позиция.  Нямаме  навика  и  практиката  да  изследваме 

партията какво е решила, защото тогава трябва да вземем устава на 

партията,  да  видим  въпроси  от  такъв  тип  как  се  решават,  кой  е 

колективният  орган,  ако  има  такъв,  който  ги  решава,  може  ли 

председателят  или  не.  Така  че  спорът  дали  господин Петков  има 

обем  на  представителната  власт  е  абсолютно  излишен,  той  е 

упълномощен  и  с  двете  позиции.  Ами  може  пълномощното  да  е 

дадено преди партията  да  вземе решение каква  да й е  позицията. 

Някак си абсолютно ми се струва далеч от практиката, че ако било 

„както намери за добре” било окей, пък ако било за позицията или 

против, не било. Ами то няма друга позиция, то значи както намери 

за добре.  А то не е както намери за добре, аз не съм привърженик на 

това,  а  това  очевидно е  позицията  на  партията  и той разполага  с 

пълен обем на представителната власт да заяви позицията, която е 

взета.  Колкото  права  има  той,  толкова  има  и  представляващият 

партията, той му е дал всички права.

И за да не повтарям другото, изразявам пълна подкрепа на 

изказването на колегата Пенев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Реплики към 

изказването на колегата Ивков? Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И реплика,  и изказване,  защото 

съм следващият заявил се за изказване.
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Колеги, този спор щяхме да го водим, ако беше 14-ти, 18,30 

часа.  Съгласно  нашето  Решение  №  1534  за  регистрация  в 

националния  референдум,  пише:  изрично  пълномощно.  Знаем  от 

правото,  че  няма  друго,  освен  общо  и  изрично  пълномощно. 

Изричното  е  да  изрази  ясно  и  категорично  позицията,  волята.  В 

случая нямаме такова – имаме алтернатива „Да” или „Не”. Нямаме и 

мотивите.

Затова, колеги, аз предлагам и това беше моето първоначално 

предложение, да отложим разглеждането на този проект, има време, 

да дадем указания на политическа партия АБВ да потвърдят или да 

изразят каква е волята на партията и оттук нататък да продължим, 

тъй като на тях не им е необходима и подписка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  дуплика  –  колегата 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само две думи. Не знам, това са условни 

деления  –  за  изрично  и  общо  пълномощно.  За  мен  изрично  е 

упълномощено лицето да заяви позиция за или против, в зависимост 

от  това  какво  е  решила  партията  и  да  представлява  пред  ЦИК. 

Колкото председателят има възможност да го направи, толкова има 

и  упълномощеният  от  него,  защото  му  е  дадена  целият  обем  от 

представителна власт, която има представляващият.

Въпросът че на 14-ти, в 18,30 ч.,  защото тогава е крайният 

срок е правилен от практическа гледна точки и аз с това започнах 

изказването си, но въпросът е принципен. Ще създадем една лоша 

практика,  ако  не  приемем  решение  да  регистрираме  въпросния 

политически  субект  днес.  Защото  това  ще  доведе  дотам,  че  ние 

стриктно за пръв път проверяваме абсолютно всички субекти и да 

им връщаме преписките, което аз не намирам за обосновано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приключи  тази 

процедура.  Заповядайте,  колега  Златарева.  След  това  и  колегата 

Ганчева.
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, тези, които поддържат, 

че  пълномощното  не  е  достатъчно,  биха  били  прави,  ако 

пълномощното беше по-тясно, отколкото изразената в заявлението 

теза.  Пълномощното  е  по-широко  и  дава  възможност  за  двете 

позиции, а пък заявената теза вече конкретизира позицията „Да”. И 

абсолютно се солидаризирам с колегата Ивков за това съображение, 

за  което и аз  се сетих малко по-късно,  че дата  на пълномощното 

няма,  но  очевидно  пълномощното  е  дадено  именно  за  позиция  в 

референдума  преди  да  се  оформи  окончателната  позиция  на 

партията за този референдум, която е оформена в заявлението. Така 

че  заявлението  е  това,  което представя  позицията  на  партията  по 

отношение  на  референдум,  а  пък  това,  че  пълномощното  е  с  по-

широк  предмет  е  именно  защото  преди  това  партията  не  е  била 

уточнила каква ще е позицията за референдума.

Така  че  аз  освен  това  изказване  предлагам  все  пак  да 

гласуваме проекта за решение. Ако Комисията реши, че няма да го 

приеме, няма да го приеме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  наистина не се сещам, но 

считам, че ние нямаме принципно решение или съм го пропуснала с 

оглед  обема  на  работата,  където  ЦИК  ясно  да  е  казала  какво 

означава  „подкрепям”,  какво  означава  „алтернативна  позиция”.  И 

ако е така и съм права,  че нямаме такова принципно решение, то 

тогава,  колеги,  каква дискусия изобщо водим? В този смисъл и в 

контекста и на пълномощното.

Централната  избирателна  комисия  казала  ли  е  в  свое 

принципно  решение  какво  означава  „в  подкрепа  на  въпроса  по 

референдума” или са  на алтернативната  позиция,  та  оттук ние си 

вадим изводите и според мен на формално основание ще откажем на 

някого да се регистрира. Аз считам и подкрепям колегите, които се 

53



изказаха в посока за регистрацията на съответния субект и считам, 

че ако в действителност нямаме принципно решение, ние не можем 

по всяко отделно заявление  да  спорим кое е  алтернатива и  кое  е 

подкрепа. И съм изразявала мнение и на работно заседание, мисля, 

че един път и на официално, че щом приехме да ги пишем мотивите 

в заявлението и съответно в решението, те ако напишат „котката е 

бяла”,  хайде  тогава  да  видим  дали  е  „за”  или  е  „против” 

референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Реплика? 

Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ще  репликирам  уважаемата  колега 

Ганчева,  защото  макар  тя  да  подкрепи  нашата  теза,  аз  не  съм 

съгласен с мотивите й. Ние не можем за всичко да имаме принципно 

решение, дайте да се разберем. И без принципно решение дойдоха 

доста заявления, където хората ясно са разбрали и са си посочили и 

са  обосновали  кратко  позицията  си  „Да”  или  „Не”  на  зададения 

въпрос. Това – едно.

Второ,  имаме  изборна  книга  в  това  отношение,  която 

намирам за  абсолютно достатъчна  и  няма  неразбиране  от  нашите 

адресати.  В  случая  политическите  партии  и  коалиции,  които  се 

регистрират  пред  нас  в  подкрепа  или  неподкрепа.  Иначе  самият 

закон е неясен в това отношение като изказ, но това няма значение. 

Нашата ясна практика досега ясно сочи какво значи да кажеш „да” и 

да обосновеш, какво значи да кажеш „не” и да обосновеш. Това са 

двата отговора на зададения въпрос на националния референдум.

Така  че  не  съм  съгласен  с  това,  че  трябва  да  имаме 

принципно  решение.  Други  са  аргументите,  които  вече  бяха 

изтъкнати от мен и от преждеговорившите.

Аз правя процедурно предложение да подложим на гласуване 

проекта на докладчика.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  В едната  си 

част  това  беше  реплика,  в  другата  си  част  това  беше  процедура, 

предполагам,  по  прекратяване  на  разискванията.  Дуплика  ще 

ползвате ли, колега Ганчева? Не.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  процедурно 

предложение за прекратяване на разискванията.  Който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 12 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,   Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Ивайло Ивков);  против – 4 (Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман).

Колеги,  имаме  решение  за  прекратяване  на  разискванията. 

Позволете  ми  отрицателен  вот.  Считам,  че  не  изследвахме 

задълбочено юридически въпроса.

Колеги, първото предложение, което постъпи в зала, беше да 

отложим разглеждането  на  този  проект,  като се  даде  указание  на 

пълномощника  на  партията,  указание  на  политическата  партия  за 

предоставяне  на  изрично  пълномощно,  от  което  да  е  видна 

позицията.

Колеги, който подкрепя това предложение, моля да гласува.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 8 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман); против – 8 

(Емануил Христов, Румен Цачев, Маргарита Златарева, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Ивайло Ивков).

Колеги, това предложение не се прие.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  9 (Росица  Матева, 

Емануил Христов, Румен Цачев,  Маргарита Златарева, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Ивайло Ивков ); против – 7 (Александър Андреев, Камелия Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Ивелина  

Алексиева, Метин Сюлейман).

Колеги,  уморени  сме,  не  постигнахме  необходимото 

съгласие. Очевидно се налага да проведем по-сериозен дебат. Ще ви 

призова днес да се занимаем с регистрация на партии и коалиции за 

участие в местните избори, доколкото 30 такива чакат и доколкото, 

колеги, в момента имаме и изтичащ краен срок. Предварително ви 

благодаря за това.

Кой  е  докладчик  с  готова  за  регистрация  партия  или 

коалиция,  при  която  сме  получили  проверката  на  списъка  от 

„ГРАО”? Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви докладвам проект на 

колегата Грозева за регистрация на партия „Национално движение за 

стабилност и възход” (НДСВ) за участие в изборите за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври. Проектът е с № 1997 във 

вътрешната мрежа.

Постъпило  е  заявления  за  регистрация  от  партия 

„Национално движение за стабилност и възход” (НДСВ), подписано 

от Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов 

Кътев  в  качеството  им  на  съпредседатели  и  представляващи 

партията, заведено под № 48 на 4 септември 2015 г. в регистъра на 

партиите на ЦИК.

Към  заявлението  са  приложени  всички  необходими 

документи. Приложени са два списъка, съдържащи три имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 2711 избиратели,  и  допълнителен 

списък,  съдържащ  три  имена,  ЕГН  и  саморъчен  подпис  на  390 
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избиратели,  подкрепящи  регистрация  на  партията  за  участие  в 

изборите за общински съветници и за кметове.

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 

партията в бюлетината с големи букви НДСВ.

От протоколи с входящи номера МИ-04-03-92 от 7 септември 

2015  г.  и  МИ-04-03-92  от  9  септември  2015  г.  от  ГД „ГРАО” за 

извършени  проверки  на  списъци  на  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  партията  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и за кметове, се установява спазването на разпоредбата на 

чл. 133, ал. 3, т. 5 за наличие на необходимите не по-малко от 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице  са  изискванията  на  чл.133  от  Изборния  кодекс  и 

Решение № 1522 на ЦИК. Предвид изложеното и посочените правни 

основания ви предлагам да вземем решение относно регистрация на 

партия „Национално движение за стабилност и възход” (НДСВ) за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25 

октомври  2015  г.  Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината е: НДСВ.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

Госпожо  председател,  преди  да  подложите  на  гласуване 

проекта, в проекта на решение в „относно” и вътре в самия проект 

Национално движение за стабилност и възход е изписано с главни 

букви, така както е в удостоверението за актуално състояние, но в 

самото заявление е изписано същото, но с малки букви. Тоест не се 

съобразяваме  с  написаното  в  заявлението,  а  с  удостоверението  за 

актуално състояние?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  имаме  два 

подхода.  Някои  от  докладчиците  се  съобразяват  със  заявлението, 

така както бяхме постигнали съгласие преди известно време, някои 
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други  докладчици  се  съобразяват  с  удостоверението  за  актуално 

състояние.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моето предложение е да се 

съобразим с посоченото в заявлението, ако не възразявате, и ще го 

коригирам, ако възприемате това предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари по проекта? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Росица  Матева,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Георги 

Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  

Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2037-МИ.

Ще  помоля  колегите  за  краткост  на  изказванията.  Всички 

тези  решения  подлежат  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд, можем да не го изчитаме. И по същия начин 

една  част  от  приложенията,  които  са  предоставени,  можем  да 

докладваме, че са налице всички приложения, които са изискуеми 

съобразно закона и нашето решение. Така бихме били по-бързи и 

бихме могли да регистрираме повече партии.

Колеги,  имаме  ли  други  регистрация  с  готови  проверки? 

Колега Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  в  днешно 

заседание с моите инициали е проектът за решение  за регистрация 

на коалиция „Българска радикална левица” за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове.

Постъпило е заявление, което е подписано от Боян Борисов 

Киров,  представляващ  коалицията,  заведено  е  под  №  2  от  8 

септември 2015 г. в регистъра на коалициите.
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Към  заявлението  са  приложени:  решение  за  създаване  на 

коалицията,  подписано  от  представляващите  трите  политически 

партии,  които  са  членове  на  коалицията,  а  именно:  Българската 

левица,  Българската  работническо-селска  партия,  Българска 

работническа партия/комунисти/. Представени са удостоверения за 

актуално състояние на трите партии,  които са описани в проекта. 

Представени  са  образци  от  подписите  на  представляващите 

съставните партии, три броя, представени са образци от подписите 

на  представляващите  коалицията,  представени  са  образци  от 

печатите на съставните партии, представени са три удостоверения от 

Сметната  палата,  представено  е  удостоверение  с  днешна  дата  с 

изходящ номер от съответната банка, в която е открита сметката на 

името на Българска работническо-селска партия, която ще обслужва 

кампанията на коалицията.  Представена е информация за името и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите и разходите. 

Представен  е  списък  от  3423  избиратели,  които  подкрепят 

регистрацията  на  коалицията,  като  от  извършената  проверка  е 

установено, че има коректни 2254 записа в подкрепа на коалицията 

за явяване на изборите.

Налице  са  изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс, 

поради  което  ви предлагам да  регистрираме  коалиция „Българска 

радикална левица” за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове, като ви обръщам внимание, че искането на коалицията за 

отпечатване  в  бюлетината  е  „Българска  радикална  левица  (БЛ, 

БРП(к), БРСП). Това са съкращенията на трите основни партии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  който е  съгласен с така предложения проект на решение, 

моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  13 (Росица  Матева,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Севинч  

Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария 
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Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2038-МИ.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа с № 2021 

е  проектът  за  регистрация  на  коалиция  „Реформаторски  блок”. 

Постъпило  е  заявление  от  коалицията  на  8  септември,  вписано  в 

регистъра  под  №  3.  Към  заявлението  са  приложени:  решение  за 

съставяне  на  коалицията  от  1  септември  2015  г.,  пет  броя 

удостоверения за актуално състояние на съставните партии, пет броя 

образци от подписите, образци от подписите на представляващите 

коалицията, образци от печатите, удостоверения от Сметната палата, 

пет  броя,  банково  удостоверение,  информация  за  имената. 

Представен  е  списък  от  6100  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията. От направената проверка е установено, че има 2935 

коректни  записа,  поради  което  документите  отговарят  на 

изискванията  на  чл.  140  от  Изборния  кодекс  и  ви  предлагам  да 

регистрираме коалиция „Реформаторски блок” за участие в изборите 

за  общински  съветници  и  за  кметове,  като  наименованието  за 

отпечатване в бюлетината е само: Реформаторски блок.

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 (Росица  Матева,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева,  Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2039-МИ. 

Колеги, други регистрации? Към момента няма.

Заповядайте,  колега  Ганчева,  да  докладвате  за  Общинската 

избирателна комисия – Белослав.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  във вътрешната мрежа ви 

предлагам проект на решение №2026, което е във връзка с писмо, 

получено  по  електронната  поща  от  Общинската  избирателна 

комисия в община Белослав, област Варна, към вх. № МИ-06-298 от 

8 септември. Ако се сещате, на предходно заседание ви докладвах 

писмо, което е получено от кмета на община Белослав, с което ни 

молят за преназначение секретаря – за член и член – за секретар. Ние 

тогава  взехме  решение  да  изпратим  до  кмета,  съответно  до 

съответната  коалиция,  че  е  необходимо съгласието  на  лицата.  По 

телефона е разговаряно с госпожа Солакова, която ме упълномощи 

да ви предам, от Общинската избирателна комисия – Белослав, и тя 

ги е посъветвала с цел по-голяма бързина да го изпратят по имейла. 

Така че ние по имейла сме получили заявлението, което всъщност 

обективира съгласие на Вълкана Радева Иванова, секретар на ОИК, 

да бъде преназначена от секретар на член, и съответно съгласието-

заявление  от  Златина  Иванова  Иванова,  член  на  ОИК,  да  бъде 

преназначена като секретар,  като имаме уверение, че оригиналите 

пътуват към Централната избирателна комисия.

Във връзка с това ви предлагам да приемем проекта, с който 

да преназначим от секретар на член в ОИК – Белослав, област Варна, 

Вълкана Радева Иванова и да преназначим от член на секретар на 

ОИК – Белослав, на Златина Иванова Иванова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  -  11 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2040-МИ/НР.

Колегата Христов има думата за ОИК – Завет.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, също по електронната поща 

спешно  пристигна  от  упълномощения  представител  на  БСП-Лява 

България в Завет, област Разград, предложение за замяна на един от 

членовете  на  Общинската  избирателна  комисия,  а  именно  на 

Кирилка Евгениева Цонева, като се предлага на нейно място да бъде 

назначена посочената за резерва в основните документи, които са 

при нас,  Цанка  Станева  Бръчкова,  поради  което се  изпраща само 

молба за освобождаването на Кирилка Евгениева Цонева, а другите 

документи са при нас, тъй като тя те била резервен член.

Предлагам  да  приемем  проекта  за  решение,  че 

освобождаваме като член на ОИК – Завет, област Разград, Кирилка 

Евгениева Цонева и  назначаваме  за  член на  ОИК – Завет,  област 

Разград,  Цанка  Стоянова  Бръчкова.  Решението  подлежи  на 

обжалване в тридневен срок от Върховния административен съд.

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 (Камелия  Нейкова,  

Ерхан Чаушев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  

Златарева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2041-МИ/НР.

Аз ще помоля чрез камерата колегите, които са отвън, поне 

още един да влезе, за да бъдем поне 12 човека в зала. Разбирам, че 

всички са натоварени и пишат решения, но, колеги, необходимо е в 

зала да бъдем поне 12 човека. Надявам се, колеги, че ме чувате.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа 

се  намира  проект  на  решение  за  регистрация  на  партия  „Синьо 

единство”.  Аз  не  съм  отразила  текста,  който  казва,  че  при 

неприключила проверка ще бъде регистрирана тази партия.
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Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на  партия  „Синьо 

единство” от председателя и представляващия партията за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври. Към 

заявлението  са  приложени всички необходими документи,  но при 

извършената  проверка  се  установява,  че  са  налице  2428  подписа, 

поради  което  ЦИК  даде  указание.  Днес  бяха  представени  още 

известен  брой  подписи.  И  тъй  като  към  настоящия  момент  няма 

окончателна проверка от ГД „ГРАО” за наличие на 2500 подписа, но 

има изпълнение на указанията на Централната избирателна комисия, 

считам,  че  можем да  регистрираме  партия  „Синьо  единство”  при 

условие на недовършена проверка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колеги, това 

не е типичният случай. Благодаря за доклада ви, колега, но на мен 

ми се щеше първо да минем един типичен случай с изписан проект, 

върху който можем да разсъждаваме.

Колега Цанева, заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:   Да  запишем:  Към  момента  на 

постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, 

предвид което регистрацията на партията се извършва в условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като  в 

момента ние сме в заседание, а говорим твърде много извън камера, 

първо  на  онези,  които  ни  гледат,  да  кажа,че  в  момента  ние  се 

опитваме да изчистим и да направим прецизно решението ни, когато 

ще регистрираме при условията на неприключила процедура.

Колеги,  основанията  така  както  са  изписани  и  мотивната 

част,  мисля  че  вече  уточнихме,  с  едно  изключение.  Заповядайте, 

колега Ивков на микрофон да развиете в детайл тезата си.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, накратко, считам, че чл. 135, ал. 5 

трябва  да  присъства  в  правните  основания,  когато  регистрираме 

партии при условията на неприключила процедура по проверката на 
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списъка по чл. 133, ал. 3, т. 5, поради причината, че макар чл. 135, 

ал.  5  да  урежда  въпроса  за  така  наречената  дерегистрация  или 

заличаването  на  регистрация  на  партиите,  в  него  считам,  че 

имплицитно  се  съдържа  аргумент  и  правно  основание  да  се 

регистрират  преди  изтичане  на  крайния  срок  при  неприключила 

процедура с оглед самия текст на ал. 5 (да не го цитирам целия, за да 

не  ви  отегчавам).  Така  че  считам,  че  именно  там,  макар  той  да 

урежда  материята  за  заличаване  на  регистрация,  се  съдържа 

правното основание за този особен вид регистрация при условията 

на неприключила процедура.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е  съгласен  да  се  допълни  в  основанията  чл.  135,  ал.  5,  моля  да 

гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за - 2 ( Ивайло Ивков, Ерхан 

Чаушев); против – 10 (Росица Матева, Камелия Нейкова,  Емануил 

Христов,  Румен  Цачев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Таня  

Цанева). 

Колеги, не се прие това предложение.

Отиваме  на  предложения  проект  на  решение  ведно  с 

корекциите, които направихме в оперативен порядък.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение ведно с корекциите, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 10 (Ерхан Чаушев Росица 

Матева,  Камелия  Нейкова,   Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  

Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейман, Таня Цанева); против – 2 (Румен Цачев, Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 2042-МИ.

Колеги, продължаваме и аз ви моля, имаме да регистрираме 

партии, така че много ви моля да се концентрираме и да продължим 

с регистрацията.
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Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да прегласуваме Решение 

№ 2038,  с  което  регистрирахме  за  участие  в  изборите  Българска 

радикална левица,  тъй като се установи от  проверката  в  списъка, 

която  е  извършена,  няма  достатъчен  брой  изискуеми  от  закона 

коректни записи. Ние сме дали с колегата Ганчева указания, днес е 

донесен допълнителен списък, който е предаден за проверка, така че 

ще  ви  моля  да  прегласуваме  решението,  като  извършим 

регистрацията  при  условията  на  неприключила  процедура  по  чл. 

142,  ал.  4  от  Изборния  кодекс.  По  този  начин  регистрираме  за 

участие в изборите коалиция „Българска радикална левица”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков). 

Колеги, тази корекция нанесохме в Решение № 2038-МИ.

Щях  да  предложа  колегата   Цанева  да  продължи,  но  тя 

побърза да си пише проекта. Продължете, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, тези партии, които 

ще  ви  докладвам  в  момента,  са  при  условията  на  неприключила 

проверка на списъка по т. 6.

Предлагам ви да регистрираме партия „Нова сила” за участие 

в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. Постъпило е заявление от Антон Сираков, който е председател и 

представляващ партията, заведено под № 73 на 9 септември 2015 г. 

Към  заявлението  са  приложени  всички  изискуеми  документи. 

Списъкът,  съдържащ  имената  на  избирателите,  е  изпратен  за 

проверка,  но  тъй  като  все  още  няма  резултат,  ви  предлагам  да 
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регистрираме  партията  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и за кметове при условията на неприключила процедура 

по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Заявено е желанието на партията за отпечатване в бюлетината 

– НОВА СИЛА, с главни букви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Колеги, 

коментари? Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Току-що  докладчикът  каза,  че  няма 

резултат от извършената проверка и това ме навежда на мисълта, че 

в основанията трябва да включим чл. 135, ал. 2, където е казано, че 

проверката се извършва в срок от 42 дни преди изборния ден, което 

донякъде  би  обяснило  защо  ние  извършваме  регистрации  при 

условия  на  неприключила  проверка,  както  и  предложението  на 

колегата Ивков за ал. 5 на същия член като основание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз благодаря за предложението, колега 

Цачев,  но смятам,  че при същите условия регистрирахме току-що 

друга  партия  –  на  колегата  Цанева  на  доклад.  И  там  нямаше 

предложение  за  включване  на  чл.  135,  ал.  2.  Имаше  само 

предложението на колегата Ивков за ал. 5, което беше отхвърлено от 

Комисията.  Ако  ще  прилагаме  различен  стандарт  за  различните 

партии…

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това добре звучи, обаче като аргумент за 

един блестящ юрист не ми звучи добре. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Цачев,  ако  желаете,  да 

докладвате вие всички партии, които днес пристигнаха. И на всяка 

различна регистрация ще пишем различни основания.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  две 

предложения,  постъпили  от  колегата  Цачев,  макар  че  бяха 

направени  заедно,  едното  от  които  ние  вече  гласувахме  и 

отхвърлихме, така че предлагам да гласуваме второто предложение 

(първо  по  време,  но  второ  по  постъпване  в  сравнение  с  първото, 

направено преди това от колегата Ивков), та предлагам, колеги, да 

гласуваме дали в правните основания ще се включи чл. 135, ал. 2 и 

ако  това  се  случи,  колеги,  след  това  ще се  допълни предходното 

решение.

Колеги, който е съгласен чл. 135, ал. 2 също да бъде правно 

основание, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  10 (Цветозар  Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Ивайло Ивков); против – 6 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева).

Колеги, не се прие това предложение.

За яснота на протокола изчитам правните основания, които 

ще бъдат включени в тези решения. Това са: чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а” във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния 

кодекс.

Има ли други предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  -  15 (Цветозар  Томов,  

Емануил Христов, Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков,  

Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Таня  Цанева);  против  –  1   (Румен 

Цачев).
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Колеги, това е Решение № 2043-МИ.

Заповядайте, за отрицателен вот, колега.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Моят отрицателен вот е свързан с това, че 

не са посочени правилно правните основания при регистрацията на 

партията.  Извършваме  регистрация  при  неприключила  проверка, 

предвид което правните основания трябва да бъдат посочени така 

както са налице в закона, а такива в решението на ЦИК няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ доклад на колегата Матева. Имате ли готови проекти?

РОСИЦА МАТЕВА: Имам, но няма да докладвам повече тази 

вечер.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  15  минути 

почивка.

(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Продължете, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, 

в днешно заседание в папката с мои инициали е проект на решение 

за регистрация на политическа партия „Бургас”.

Предлагам  ви  проект  на  решение  относно  регистрация  на 

политическа  партия  „Бургас”  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници  и  за  кметове  на  25  октомври  2015  г.  Заявлението  е 

подписано от председателя и представляващ Минчо Павлов Иванов. 

Към  заявлението  са  приложени  всички  изискуеми  документи. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на  партията  в 

бюлетината с големи букви:ПП БУРГАС.

Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултатът  от  проверката  на  списъка  по  т.  6,  предвид  което 

68



регистрацията  на  партията  се  извършва  при  условията  на 

неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Предлагам ви да регистрираме партията при тези условия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Цветозар Томов,  Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2044-МИ.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  предлагам  на 

вниманието  ви  три  партии,  които  трябва  да  се  регистрират  при 

условията на неприключила процедура.

Първата  партия,  която  предлагам,  е  „Синьо  единство”. 

Проектът е с № 2063. Заявлението е постъпило от председателя и 

представляващ партията, подписано е от него. Приложени са всички 

необходими документи.  Обявено  е  името  на  партията,  така  както 

иска  да  бъде  отпечатано  в  бюлетината,  „Синьо  единство”.  Към 

момента на постановяване на решението не е получен резултат от 

проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в 

условия не неприключила процедура по чл. 135, ал. 4, поради което 

предлагам да се регистрира партия „Синьо единство” за участие в 

изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  с  наименование  в 

бюлетината: СИНЬО ЕДИНСТВО.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Цветозар Томов,  Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2045-МИ.

Продължете, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Следващата  партия,  която 

трябва  да  регистрираме  при  същите  условия,  това  е  политическа 

партия Обединение достойна България”.

Постъпило  е  заявление  от  Бенчо  Бенчев,  председател  и 

представляващ  партията,  чрез  Тодор  Тодоров,  подписал 

заявлението, пълномощник, за регистрация на тази партия. Налице 

са необходимите документи.

Партията е  заявила име за бюлетината:  ПП ОБЕДИНЕНИЕ 

ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ.

Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултат  от  проверката  по  т.  6  на  списъците,  предвид  което 

регистрацията трябва да се извърши при условията на неприключила 

процедура.

Предлагам  да  се  регистрира  партия  „Обединение  достойна 

България”  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2046-МИ.
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  И  последната  партия,  която 

предлагам  да  регистрираме  при  условията  на  неприключила 

процедура  на  проверка  на  списъците  по  т.  6,  е  Движение  за 

равноправен  обществен  модел  (ДРОМ).  Така  се  е  заявила  за 

регистрация,  а  иначе  по  регистрация  на  фирмено  дело  е  само 

„Движение  за  равноправен  обществен  модел”.  Заявлението  е 

подписано  от  представляващия  партията,  донесено  е  от 

представителя  Владова,  но  така  или  иначе,  е  подписано  от 

представляващия  партията.  Обявено  искане  в  бюлетината  да  се 

изпише „ДРОМ”. Към момента на постановяване на решението не е 

получен  резултатът  от  проверката  по  т.  6  на  списъците,  предвид 

което  регистрацията  следва  да  се  извърши  при  условията  на 

неприключена  процедура  по  чл.  135,  ал.  4  от  Изборния  кодекс, 

поради което предлагам при тези условия да се регистрира партия 

„Движение за равноправен обществен модел”, като наименованието 

да се отпечата в бюлетината: ДРОМ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли забележки, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2047-МИ.

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  папка  във  вътрешната 

мрежа  първият  проект  за  решение,  който  ви  предлагам,  е  на 

„Движение за благоденствие и възход”. Заявлението е вписано под 

№ 76 от 9 септември в регистъра на партиите и коалициите.  Към 
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момента все още не е извършена проверката. Представени са всички 

други изискуеми документи, предвид което и на съответните правни 

основания,  които виждате в проекта на решение, ви предлагам да 

регистрираме  партия  „Движение  за  благоденствие  и  възход  за 

участие в предстоящите избори, като наименованието за отпечатване 

в бюлетината е: ДВИЖЕНИЕ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ВЪЗХОД.

В проекта на решение ще бъдат направени корекциите, така 

както  приехме,  а  именно  че  към  момента  на  постановяване  на 

решението не е получен резултатът от проверката на списъка по т. 6, 

предвид което регистрацията на партията се извършва при условията 

на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за - 14 (Александър Андреев,  

Цветозар  Томов,  Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейман,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2048-МИ.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект на решение е за 

регистрация  на  политическа  партия  „Движение  за  европейска 

интеграция”.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Движение 

за европейска интеграция” от Мариана Христова Христова – главен 

секретар и представляващ партията, чрез Елена Васкова Арнаудова, 

заведено под № 77 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите на 

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

25 октомври 2015 г.
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Към заявлението са приложени необходимите документи. До 

настоящия момент все още няма резултат от проверката на списъка 

по  т.  6,  предвид  което  ви  предлагам  да  регистрираме  партия 

„Движение  за  европейска  интеграция”  за  предстоящите  местни 

избори с наименование за отпечатване в бюлетината,  така както е 

заявено, а именно: ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Проектът  ще  бъде  приведен  в 

съответствие  така  както  приехме,  с  изписването  на  текста  за 

неприключилата процедура по проверката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Цветозар  Томов,  Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейман,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева,  

Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2049-МИ.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Следващия  проект,  който  ви 

предлагам  да  гласуваме  за  регистрация  на  партия  е  №  2052  за 

регистрация на партия „Зелените”. Постъпило е заявление, което е 

вписано  в  нашия  регистър  под  №  75  на  9  септември  2015  г. 

Приложени са всички изискуеми документи. Към настоящия момент 

няма  резултат  от  извършващата  се  проверка  на  списъка  по  т.  6, 

предвид което ви предлагам да регистрираме партия „Зелените” за 

участие  в  предстоящите  избори  с  наименование  на  партията  за 

отпечатване в бюлетината да е: Зелените. Така както е посочено в 

заявлението им.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е съгласен с така предложения проект на решение, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК:  за - 14 (Александър Андреев,  

Цветозар  Томов,  Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейман,  Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка  

Ганчева, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Колеги, това е Решение № 2050-МИ.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект на решение е за 

регистрация на партия „Другата България”. Постъпило е заявление 

за  регистрация  на  партия  „Другата  България”,  подписано  от 

Божидар  Николов  Томалев  в  качеството  на  председател  и 

представляващ партията, заведено под № 78 на 9 септември 2015 г. в 

регистъра  на  партиите  на  ЦИК.  Приложени са  всички  изискуеми 

документи,  като  в  т.  6,  където  е  изписан  списъкът,  аз  направих 

сверка  с  регистъра,  има  допусната  грешка  –  2638  са  подписите. 

Заявено  е  следното  наименование  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината:  ДРУГАТА  БЪЛГАРИЯ  (с  големи  букви).  Предвид 

което  и  на  съответните  правни  основания  ви  предлагам  да 

регистрираме  партия  „Другата  България”  в  условията  на 

неприключена  процедура,  тъй  като  към  момента  не  е  известен 

резултатът за извършващата се проверка в ГД „ГРАО”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (  Ерхан  Чаушев,  

Цветозар Томов,  Емануил Христов, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева);  

против – 1 (Александър Андреев).

Колеги, това е Решение № 2051-МИ.

Продължете, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги в папка с моите инициали ви 

предлагам проект на решение за регистрация на политическа партия 

„Балканска  демократична  лига”.  Постъпило  е  заявление  за 

регистрация от партия „Балканска демократична лига”, подписано от 

Ергин  Джемал  Заралиев,  председател  и  представляващ  партията. 

Ние днес с колегата Матева приемахме заявлението, то е подписано 

както от представляващия, така и от пълномощника. Считате ли, че 

следва да го изпишем това? Заявлението е с два подписа. Предлагам 

да допълним за втория подпис.

Заявлението  е  заведено  под  №  79  на  9  септември.  Към 

заявлението  са  приложени  изискуемите  документи,  както  и  в 

регистъра е вписана декларация за идентичност на имена, тъй като в 

издаденото удостоверение за актуално състояние лицето е вписано 

„Заралиев”,  а навсякъде е „Зарали” и така ще бъде и в началното 

изречение. По наше указание ни представиха декларацията и копие 

от личната карта, които са приложени към документите.

Към  настоящия  момент  проверката,  която  се  извършва  на 

списъка  по  т.  6  е  незавършена,  предвид  което  ви  предлагам  да 

вземем това решение при условията на неприключила процедура по 

чл.  135,  ал.  4  от Изборния кодекс.  Заявено искане за  отпечатване 

наименованието  на  партията  в  бюлетината:  П.П.  БДЛ-Балканска 

демократична лига.

Предлагам ви да регистрираме тази партия при условията на 

неприключила  процедура,  като  наименованието  на  партията  за 

отпечатване в бюлетината е: П.П.БДЛ-Балканска демократична лига. 

Така  както  е  в  заявлението,  изключая  кавичките,  които  те  са 

предложили.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чух, че сте приели копие от личната 

карта. Как е изписано името в удостоверението от съда?
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  При  приемането  на  документите 

направи  впечатление  на  дежурните,  че  навсякъде  се  изписва 

„Зарали”,  а  в  удостоверението  за  актуално  правно  състояние  е 

„Заралиев”.

РОСИЦА МАТЕВА: Само за да допълня колегата  Ганчева, 

образецът  от  подписа  и  пълномощното,  които  са  дадени,  са 

нотариално заверени и нотариусът е удостоверил, че това е името по 

лична карта. След като дадохме указание, ни беше донесено копие 

от личната карта, така че по лична карта господинът е „Зарали”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

уточнения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков);  против  –  3 (Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Метин  

Сюлейман).

Колеги, това е Решение № 2052-МИ.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа под номер 2066 е качен проект на решение за регистрация на 

партия  „Обединение  на  българските  националисти  „Целокупна 

България”  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове,  подписано  от  Григор  Петров  Велев,  председател  и 

представляващ партията, заведено под № 59 на 7 септември 2015 г. 

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

състояние, образец от подписа, образец от печата, удостоверение на 

Сметната  палата,  удостоверение  от  банката  за  актуална  банкова 

сметка и списък, съдържащ имената на 3988 избиратели. 
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Тъй като проверката на списъка не е приключила към днешна 

дата,  ви  предлагам  регистрацията  да  бъде  при  условията  на 

неприключила  процедура  по  чл.  135,  ал.  4,  като  ви  обръщам 

внимание,  че  регистрацията  на  партията  по актуално  състояние  с 

двойни  кавички  –  „Обединение  на  българските  националисти 

„Целокупна  България”.  И заявлението  на  партията  за  отпечатване 

наименованието в бюлетината е така: с малки букви „Обединение на 

българските националисти „Целокупна България”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, който 

е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение  с  това 

наименование и име, моля да гласува.

 Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,   Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков); против – 1 (Владимир Пенев).

Колеги, това е Решение № 2053-МИ.

Продължете, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам проект на решение за 

регистрация  на  „Зелена  партия”.  Постъпило  е  заявление  на 

регистрация  на  партия  „Зелена  партия”,  подписана  от  Марина 

Сергеевна  Драгомирецкия,  която  е  председател  и  представляващ 

партията. Заведено е под № 72 на 9 септември 2015 г. в регистъра на 

ЦИК на партии и коалиции. Към заявлението са приложени всички 

необходими документи. Проверката на списъка, съдържащ имена на 

4077 избиратели, не е приключила, поради което ви предлагам да 

регистрираме  партия  „Зелена  партия”  за  участие  в  изборите  при 

условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния 

кодекс. Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината: ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ.
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ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  коментари? 

Няма.

Който е  съгласен  да  се  регистрира Зелена партия,  моля да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Маргарита 

Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Решението е № 2054-МИ.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е с вътрешен 

номер 2050 – регистрация на партия „ВОТ Консерватори” за участие 

в изборите.

Постъпило е заявление, подписано от Иван Лазаров Кънев – 

пълномощник  на  Пламен  Любенов  Юруков  –  председател  и 

представляващ  партията.  Към  заявлението  са  приложени  всички 

необходими документи. Не е приключила проверката на списъка по 

т.  6,  така че ви предлагам да регистрираме партията  за  участие в 

изборите  при  условията  на  неприключила  процедура. 

Наименованието  за  отпечатване  в  бюлетината  е  заявено:  ВОТ 

Консерватори.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  възражения, 

поправки? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Маргарита 

Златарева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Решението е № 2055-МИ.

Други готови проекти? Заповядайте, госпожа Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Постъпило  е  заявление  за 

регистрация  от  партия  „Българска  комунистическа  партия”, 

подписано  от  Крум  Борисов  Захариев,  заведено  под  №  65  от  8 

септември от партия „Българска комунистическа партия”, подписано 

от Крум Борисов Захариев, заведено под № 65 от 8 септември 2015 г. 

Към  заявлението  са  приложени:  образец  от  подписа,  образец  от 

печатана  партията,  удостоверение  по  фирмено  дело  от  2005  г., 

пълномощно в полза на Любомир Георгиев Димитров.

При  приемането  на  документите  и  завеждането  им  в 

регистъра  на  партиите  Централната  избирателна  комисия  е 

констатирала непълноти. Съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от 

Изборния кодекс е дала указание на Крум Захариев в срок до 18 ч. на 

9  септември  да  представи  следните  документи:  удостоверение  за 

актуално  правно  състояние  на  партията  към  10  август  2015  г.; 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети; удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва  предизборната  кампания;  имената  и  длъжностите  на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност; списък, съдържащ три имена, ЕГН, саморъчен подписна 

не  по-малко  от  2500  избиратели  на  хартиен  и  структуриран 

електронен вид.

В  дадения  срок  в  Централната  избирателна  комисия  не  са 

постъпили изискуемите по-горе документи.

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

134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: 

Отказва  да  регистрира  партия  Българска  комунистическа 

партия  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове. 

Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС.  МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА: Колеги,  коментари? 

Имате ли забележки, поправки? Нямате.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за - 15  (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Маргарита  Златарева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Решението е № 2056-МИ.

Госпожа Нейкова има думата.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  проектът  е  с  №  2072  във 

вътрешната  мрежа  в  папката  на  колегата  Матева.  Проектът  на 

решение е относно регистрация на партия Християн-социален  съюз 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Християн-

социален  съюз”,  подписано  от  Гриша  Василев  Господинов  в 

качеството му на  председател и представляващ партията,  заведено 

под № 74 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК.

Към  заявлението  са  приложени  посочените  в  проекта  от 

точка  1  до  точка  8  документи.  Заявено  е  искане  за  отпечатване 

наименованието на партията в бюлетината като: политическа партия 

„ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ”.

При  приемането  на  документите  и  завеждането  им  в 

регистъра на партиите на ЦИК за  участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. бяха дадени указания 

на представляващия партия Християн-социален съюз, че следва да 

представи  списъка  в  подкрепа  на  регистрацията  на  партията  с 

номерация на страниците,  а  структурираният електронен вид да е 

във формата съгласно решение на ЦИК. Списъкът на хартиен носите 

и  електронния  носител  са  върнати,  за  да  се  представят  съгласно 

изискванията,  като  е  посочен  срок  за  отстраняване  на 

нередовностите до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г. Указанията бяха 

вписани в регистъра и представляващият партията се подписа, че е 

уведомен и съгласен със забележки те.
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В дадения срок указанията на ЦИК не бяха изпълнени.

Не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предложение 

последно от  Изборния кодекс,  Решение № 1522-МИ от  18 август 

2015  г.  на  ЦИК за  регистрация  на  партии  и  коалиции в  ЦИК за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  за 

регистрация на партия Християн-социален съюз.

Предвид изложеното и на основание чл.  57,  ал.  1,  т.  1  във 

връзка  с  чл.  133,  ал.  3,  т.  5,  предложение  последно и  чл.  134  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

Отказва  да  регистрира  партия  Християн-социален  съюз  – 

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

25 октомври 2015 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

погледнете отново правните основания.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло  

Ивков); против – 1 (Ерхан Чаушев).

Колеги, това е Решение № 2057-МИ. 

За отрицателен вот – колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Винаги  съм  го  заявявал,  въпросът  е 

принципен. Не считам, че порокът за неномерация на страниците е 

особено сериозен. Не считам, че и електронната форма при наличие 

на  писмени  доказателства  е  достатъчно  основание да  отхвърлим 
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въпросната регистрация. Тази електронна форма е улеснение за едни 

други служби, които не намират опора в Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Следващ 

доклад? Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката на колегата Ганчева е 

проект № 2071 за регистрация на партия „Християндемократическа 

партия на България”.  Постъпило е заявление, подписано от Ирина 

Юлий Абаджиева-Репуц и е  под № 82, това е  последната  партия, 

която  се  регистрира  за  участие  в  изборите.   Към  заявлението  са 

приложени всички необходими документи. Тъй като проверката на 

списъка,  съдържат  имената  на  избирателите,  които  подкрепят 

регистрацията  на  партията,  не  е  приключила,  ви  предлагам  да  я 

регистрираме при условията на неприключила процедура по чл. 135, 

ал. 4 от Изборния кодекс. Заявеното наименование за отпечатване в 

бюлетината е: Християндемократическа партия на България.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

   Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков.

Решението е № 2058-МИ.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

на  колегата  Ганчева  има  проект  за  регистрация,  но  аз  смятам,  и 

мисля,  че  колегата  Ганчева  ще  ме  подкрепи,  че  трябва  да  бъде 

проект  за  отказ  от  регистрация  на  партия  Християнреформистка 

партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове.
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Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на 

Християнреформистката  партия  на  9  септември  под  №  80  в 

регистъра  на  партиите  в  ЦИК.  Документите  са  приети  в  17,40  ч. 

Първоначално дойдоха в 17 ч., започнахме приемане на документите 

и установихме, че заявлението не е по образец и не съдържа всички 

реквизити,  които  се  изискват  съгласно  наше  решение.  Дадохме 

празна бланка на представляващия партията и той попълни цялото 

заявление с необходимите реквизити. До 17, 40 ч. беше готов, при 

което започнахме да приемаме документите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Ганчева иска да 

допълни нещо.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Допълвам за коректност на доклада, 

че не защото не е на бланка, аз лично считам, че дали е на бланка 

или  не  е  на  бланка,  предвид  съдържанието  на  необходимите 

реквизити,  не  сме  го  върнали  заради  това,  просто  в  хода  на 

обясненията  и  указанията  лицето  се  съгласи  да  попълни  наша 

бланка, защото нямаше място в заявлението и липсваха доста неща. 

Затова се стигна до попълване на заявлението на бланка, която ние 

предоставихме.  Иначе  лично  аз  и  колегата  сме  съгласни,  че  ако 

съдържа реквизитите, без значение дали формално е нашата бланка 

или не, но не това беше причината.

РОСИЦА МАТЕВА: След това всички останали документи, 

които  се  изискват,  бяха  представени,  с  изключение  на 

удостоверението за актуална банкова сметка, което трябва да бъде 

предоставено  от  банка.  Предоставено  ни  е  удостоверение  от 

„Парични  преводи  и  платежни  услуги  –  Изипей”  АД,  като  с 

настоящия  документ  „Изипей”  АД  със  седалище  и  адрес  на 

управление  София,  „Иван  Вазов”  и  т.н.  потвърждава,  че 

Християнреформистка партия притежава микросметка със следния 

IBAN и следния BIC. Датата е 31 август 2015 г. „Изипей” АД, има 

печат и подпис.
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При  проверката  на  списъка  за  подкрепа,  който  беше 

предоставен  на  хартиен  носител  и  на  USB  памет,се  установи 

следното. В списъка на хартиения носител подписите се намират на 

всяка отделна страница под номерация от 1 до 25, без да съществува 

обща номерация на подписката от 1 до 2548, колкото имаме данни 

по  заявлението,  че  се  съдържат  в  подписката.  Освен  това  в  USB 

паметта  се  съдържаше  файл  със  структуриран  електронен  вид,  в 

който подписите отново не бяха под поредни номера и бяха доста 

разбъркани по поредност. Повтарят се многократно номера от 1 до 

25,  от 1 до 10, от 1 до 12.  И в такава разбъркана поредност бяха 

предоставени.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, това, което казва колегата 

Матева,  е  вярно,  но  аз  всичко  друго  бих  приела  наистина  за 

формалност. На мен лично ми направи впечатление, че и списъкът, 

който  е  на  хартиен  носител,  наред  с  това,  че  не  е  номериран 

съгласно  нашите  указания  и  така  както  трябва,  самият  списък  на 

хартиен носител представлява не съгласно нашата книга, има липса 

на някои от реквизитите, отделно от това има и две изречения наред 

със  знака  на  партията,  по  които  аз  изразявам  лично  мнение,  по 

своята  същност  аз  ги  приемам  за  агитация  извън  предизборната 

кампания. На всеки един лист го има. Това е, което на мен лично ми 

направи впечатление.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  ще  продължа  с  обясненията 

нататък,  докато  се  донесе  подписката,  за  да  видите  сами 

съдържанието  на  хартиения  носител.  Дадохме  указания  на 

представляващия партията, че удостоверението по т. 7, а именно за 

банковата сметка, не отговаря на изискванията, както и че списъкът 

по т. 5 не отговаря на формата, която се изисква по изборна книга и 

по наше Решение № 643, при което представляващият партията се 

подписа,  че  е  запознат  с  указанията  и  заяви,  че  не  може  да  ги 

отстрани в дадения от нас срок до 18 ч. на 9 септември и депозира, 
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ние приехме и сме записали в регистъра искане от него, написано 

собственоръчно, което е със следното съдържание:

„Уважаеми членове на ЦИК, моля да ми бъде предоставена 

възможност  да  предоставя  по  електронната  поща  коректен  файл, 

съдържащ  подписите  на  подкрепящите  регистрацията  на 

Християнреформистката партия.”

Това е цялата фактическа обстановка. Сега трябва да вземем 

решение дали ще дадем такъв срок или ще откажем регистрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  запознайте  се. 

Заповядайте, колега.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  имахме  аналогичен 

случай вчера, когато върнахме електронния носител и подписката да 

се подредят правилно. Днес не са донесени и отказахме. Но в случая 

тук ми се струва, понеже няма време за срок, не трябва направо да 

отказваме. Все пак това е едно формално изискване, което ние защо 

го изискваме? Защото може би „ГРАО” ще откаже проверката. Аз 

така виждам нещата. „ГРАО” просто ще откаже проверката, защото 

няма номера. И ако ние утре изпратим списъка за проверка, какво ще 

стане? Но аз мисля, че е доста формално само на това основание да 

отказваме и предпочитам да им дадем срок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да обсъдим 

въпросите, свързани с удостоверението от „Изипей” АД и относно 

списъка.  Колеги,  моля  за  вашите  становища.  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз считам, че след като не са 

представени всички документи – удостоверение за банкова сметка, 

списък на хартиен носител съобразно одобрената изборна книга и  в 

структуриран  електронен  вид  съобразно  одобрените  ни  указания, 

значи  не  са  представени  всички  документи  така  както  с  наше 

решение сме въвели като изискване в съответствие с разпоредбите 

на  Изборния  кодекс,  и  в  този  случай  би  следвало  да  се  откаже 
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регистрацията  на тази партия.  Категоричен  съм,  че  след като сме 

утвърдили образец  на  изборна  книга,  след  като  го  изисквахме  от 

абсолютно всички партии, не можем да проявим снизходителност 

или  някакво  друго  отношение  и  да  направим  изключение  по 

отношение на която и да е партия, която се е заявила за регистрация. 

В крайна сметка изборните ни книги са публикувани доста отдавна и 

сме давали достатъчно указания как точно да се попълват и как да се 

събират подписите и как да се изготви в структуриран електронен 

вид подписката.

Така  че  според  мен  нямаме  никакво  основание  да 

регистрираме тази партия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  също  подкрепям  мотивите, 

изложени от колегата Пенев, като в допълнение ще кажа, че видно 

от сайта на „Изипей” – Парични преводи и платежни услуги, същите 

притежават  удостоверение  за  издаден  лиценз  за  извършване  на 

дейност като платежна институция, а не като банка, предвид което и 

предвид че всички партии, които регистрирахме досега, представиха 

удостоверение за актуална банкова сметка, считам, че само на това 

основание  е  достатъчно  да  излезем  с  диспозитива  за  отказ  да 

регистрираме тази партия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  тъй  като  виждам  от 

удостоверението,  че  става  въпрос  за  микросметка,  аз  смятам,  че 

микросметката е платежен инструмент, който се открива и поддържа 

от  „Изипей”  чрез  сайта  „Ипей”.  Тоест  не  може  да  послужи  за 

изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че 

се обединихме около това,  че ние ще напишем решение за отказ. 

86



Разбира  се,  политическата  партия  разполага  със  своя  правен 

инструмент за защита. Но, колеги, основанията, на които отказваме, 

моля да бъдат изчистени. Колеги, струва ми се, че се обединяваме 

около и двете основания.

Колеги, който е съгласен с така изготвения проект за отказ с 

мотивите, изложени в зала, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за - 15  (Александър Андреев,  

Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,   Емануил  

Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  

Маргарита Златарева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Ивайло Ивков); против – 2 

(Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман).

Колеги, това е Решение № 2059-МИ.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  план-сметката,  приета  с 

Постановление  №230  от  27  август  2015  г.,  постановлението  и 

приложението  са  обнародвани  в  бр.  67  от  1  септември  2015  г. 

Съгласно чл. 2 бюджетът на Централната избирателна комисия се 

коригира с 6 млн. 200 хил. лева. Съгласно чл. 11 от постановлението 

първостепенните  разпоредители  с  бюджет  трябва  да  направят 

съответните  корекции  по  бюджетите.  Директорът  на  дирекция 

„Администрация”  с  докладна  записка  ЦИК-09-49  от  9  септември 

2015 г. представя докладна записка с подготвените документи във 

връзка с тази корекция.

Предлагам  да  одобрим  предложението  и  да  възложим  на 

председателя  да  утвърди  корекцията  по  бюджета  на  ЦИК  с 

одобрените  с  план-сметката  средства  във  връзка  с  изборите  и 

националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

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

гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за - 16 (Александър Андреев,  

Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов,  

Емануил  Христов,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева,  Маргарита  Златарева,   Георги  Баханов,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева,  

Владимир Пенев).

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  относно  поправка  на 

техническа  грешка  в  Решение  №  1701  относно  назначаване  на 

Общинската  избирателна  комисия  в  Опан.  Допусната  е  грешка  в 

името на член на Общинската избирателна комисия – Опан. Да се 

чете  правилното  име  „Славка  Иванова  Пенкова-Тасева”  вместо 

„Славка Иванова Петкова-Тасева”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за - 13 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,  Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Маргарита  Златарева,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 2060-МИ/НР.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  беше  ми 

разпределено искане от секретар на община Лъки Стефка Николова 

за  разрешение за  отваряне на помещението,  където се  съхраняват 

книжата и материалите от произведените местни избори през 2011 г. 

Причината е предсрочно подаване на оставка от настоящия кмет на 

общината инж. Валентин Чавдаров Симеонов и обстоятелството, че 

печатът  на Общинската избирателна комисия в Лъки се намира в 
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това  помещение,  а  трябва  да  бъде  ползван,  за  да  се  подготвят 

документите,  свързани  с  оставката  и  да  се  стартира  процедурата. 

Това малко ме учуди и аз звъннах на госпожа Николова, говорихме 

малко по темата защо печатът е там и тя реши да го потърси отново. 

След 15 минути го намериха другаде, извън помещението, така че 

получих втори имейл, с който искането е оттеглено. Цитирам ви го: 

„Уведомяваме ви, че оттегляме искането си до вас за разпечатване 

на помещението, където се съхраняват изборни книжа и материали 

от местните избори, тъй като проблемът е решен”.

От  тази  гледна  точка  аз  не  внасям  доклада,  който 

междувременно писах, и предлагам това да е за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание, колеги, утре в 

13 часа.

(Закрито в 21,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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