
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 240 

На 10 септември 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад по писмо от Министерство на финансите. 

Докладва: Севинч Солакова

2. Доклад по писмо от Сметната палата

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад по писмо от Министерство на външните работи. 

Докладват: Маргарита Златарева, 

Ерхан Чаушев

4. Регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети 

за националния референдум/решения за заличаване регистрация на 

партии и коалиции за участие в местните избори. 

Докладва:  Йорданка  Ганчева,  Маргарита 

Златарева,  Росица  Матева,  Александър 

Андреев,  Румен  Цачев,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов

5. Поправки на технически грешки и промени в състави на 

ОИК. 

Докладват:  Таня  Цанева,  Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Мария Мусорлиева, Маргарита 

Златарева, Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  



Метин  Сюлейман,  Александър Андреев,  Георги 

Баханов, Росица Матева, Ерхан Чаушев

6. Доклад по разяснителната кампания. 

Докладва: Росица Матева

7.  Проект  на  решение  за  изменение  и  допълнение  на 

решението за водене на публичните регистри в ОИК. 

Докладва: Румен Цачев

8.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

провеждане на предизборната кампания.

Докладва: Александър Андреев

9. Проект на решение за теглене на жребия за определяне на 

поредния номер в бюлетината. 

Докладва: Александър Андреев

10.  Проект  на  решение  за  финансиране  на  предизборната 

кампания. 

Докладва: Ивайло Ивков

11. Проект на методически указания за ОИК – първа част. 

Докладва: Александър Андреев

12.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  застъпници  и 

представители. 

Докладва: Румен Цачев

13. Доклад по молба за тълкуване на решение на Върховния 

административен съд. 

Докладва: Мария Бойкинова

14. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладва: Владимир Пенев

15. Искане за отваряне на запечатано помещение. 

Докладва: Владимир Пенев

16. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч Солакова, Румен Цачев

17. Проект на решение за определяне броя на мандатите на 

общинските съветници по общини. 

Докладва: Емануил Христов
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18. Въпроси от ОИК. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Маргарита 

Златарева, Таня Цанева, Росица Матева 

19. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

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

Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Иванка Грозева, Румяна Стоева-Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  13,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  10  септември 2015 г. 

Колеги, виждате пред себе си във вътрешната мрежа проекта 

за дневен ред. Дълъг е и няма да го изчитам. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  на  така 

предложения ви дневен ред?

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам една промяна на заместник-

председател  в  ОИК  –  Балчик,  и  един  проект  за  решение  на 

определяне броя на мандатите на общинските съветници по общини, 

тъй като имаме много запитвания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Когато  прецените,  госпожо 

председател,  да  ме  включите  за  две  промени  в  общински 

избирателни комисии – в Кирково и Първомай. И едно питане. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Моля да ме включите в дневния 

ред за отхвърляне на регистрация на партия, и промяна на състав на 

ОИК. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  доклади  по 

писма.  И  освен  това  имам  писмо,  изпратено  от  общинска 

избирателна комисия с искане на разрешение за назначаване на още 

един сътрудник.  Ако смятате,  че  е  важно с  оглед работата,  да  го 

включим като отделна точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите с решение за поправка на техническа грешка, решение за 

регистрация на партия, поправка на техническа грешка в решение за 

назначаване на общинска избирателна комисия, доклад по протокол, 

който се е върнал от проверката на партия, която е с неприключила 

процедура. Писмата ми са свързани с въпроса относно работата на 

ОИК, предвид което моля да бъдат разгледани по-напред в дневния 

ред. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в доклади по писма 

и  поправка  на  техническа  грешка.  Получили  сме  от 

„Информационно  обслужване“  и  пароли  за  достъп  до  пощенска 

кутия във връзка и с доклада на госпожа Златарева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колега. Включвам ви 

в т. 3 по този повод, заедно с колегата Златарева, тъй като това са 

свързани въпроси. 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Сюлейман да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  

против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

позволете ми да ви помоля да възложим на счетоводното ни звено 

незабавно  да  бъде  изплатен  членският  внос  към  АСЕЕЕО  за 

миналата и за тази година. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред: 

1. Доклад по писмо от Министерство на финансите. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  съжаление  не  намирам 

преписката,  за  да  ви  докладвам  писмото  с  входящия  номер  от 

Министерството на финансите.  То е по повод на нашия проект за 

осъществяване  на  контрол  от  ЦИК  върху  отпечатването  на 

бюлетините.  Но  трябва  в  днешна  папка  да  се  намира  проект  на 

писмо – отговор до Министерството на финансите. Озаглавено е МФ 

с копие до печатницата. 

С  техен  изх.  №  37-00-279  от  9  септември  2015  г.  сме 

получили  писмо  от  Главния  секретар  на  Министерството  на 

финансите  по  проекта  на  нашето  решение.  Предлагат  две 

допълнения: 

Министерството  на  финансите  да  получи  не  само 

уведомление  за  одобрението  на  предпечатната  заготовка  на 

бюлетината  от  общинските  избирателни  комисии,  а  да  получи  и 
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самата  предпечатна  заготовка.  Не  са  поставили  условие  това  да 

стане и да се случи преди подаването на заявка от Министерство на 

финансите  до  печатницата  за  отпечатване  на  бюлетините,  поради 

което считам, че този въпрос изобщо не подлежи на обсъждане и 

няма пречка да им се  изпращат предпечатните заготовки на хартия. 

Второто  предложение  явно  е  наш  пропуск:  при 

унищожаването на технологичния брак,  на макулатурата получена 

при отпечатването на бюлетините, да присъства и представители на 

Министерство на финансите. Това е нещо, което също ми се струва, 

че не е дискусионно. 

Предлагам  да  отговорим,  че  и  двете  им  предложения  се 

възприемат  от  Централната  избирателна  комисия  и  ще  бъдат 

отразени  при  приемането  на  решението.  Копие  от  това  писмо да 

изпратим до  печатницата  и  до  Главния  секретар  на  Министерски 

съвет.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

2. Доклад по писмо от Сметната палата. 

Колегата Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НР-00-16 

от 9 септември 2015 г. по електронната поща сме получили писмо от 

председателя  на  Сметната  палата  господин Цветков,  в  отговор  на 

наше писмо № НР-00-11 от 28 август 2015 г. Писмото им е с изх. № 

37-12-8 от 8.09.2015 г.
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Помните, че ние отправихме писмо с предложение да бъдат 

одобрени образци на декларации по Изборния кодекс и във връзка с 

произвеждането на националния референдум на 25 октомври 2015 г., 

предвид разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и 3, съгласно които партиите, 

коалициите  и  инициативните  комитети,  регистрирани  в  ЦИК  с 

позиция  по  въпроса  на  националния  референдум,  имат  право  на 

медийни пакети до 40 000 лв. 

Във връзка с това Сметната палата ни уведомява, че според 

тях  са  неприложими  разпоредбите  на  Изборния  кодекс,  които 

уреждат  финансирането,  свързано  с  предизборната  кампания. 

Съгласно  §  2  от  Преходните  и  заключителните  разпоредби, 

препратката към Изборния кодекс не влече след себе си ангажимент 

за  Сметната  палата  по отношение на  документи като декларации, 

които те да утвърждават във връзка с предоставянето на отчети по 

получените медийни пакети. 

Дословно ще ви цитирам извода на Сметната палата: че към 

момента не е налице законово или общо правно основание , което да 

ангажира Сметната палата както като контролен орган,  така и като 

орган, задължен да утвърждава образци, събира отчети, публикува 

информация  за  участниците  в  информационно-разяснителната 

кампания  при  произвеждане  на  референдума,  насрочен  за  25 

октомври 2015 г. 

Мотивите на нашето писмо, когато изпратихме искането до 

Сметната палата, бяха с оглед общата компетентност на Сметната 

палата  за  одит  върху  всички  средства  от  държавния  бюджет. 

Предвид  участието  в  разяснителната  кампания  на  субекти,  които 

имат  право  да  получат  медийни  пакети,  считахме,  че  Сметната 

палата в качеството си на одитор, следва да изпълни ангажимент, 

предшестващ  предоставянето  на  медийни  пакети  и  да  утвърди 

определени образци на документи. 

Нямам право и нямам основание да предложа на ЦИК друго 

решение, освен да приеме за сведение писмото на Сметната палата, 

така  изразеното  становище  и  след  съгласуване  с  министъра  на 
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финансите, да утвърди реда за предоставяне на медийни пакети за 

националния референдум. 

За сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред: 

3. Доклад по писмо от Министерство на външните работи. 

Докладчици  са  колегата  Златарева  и  свързан  доклад  от 

колегата Чаушев. Заповядайте. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

писмо с вх. № 04-01-11 от 9.09.2015 г. на заместник-министъра на 

външните  работи,  с  което  ни  искат  да  предоставим  електронния 

адрес,  на  който  да  бъдат  изпращани  сканираните  заявления  за 

гласуване извън страната  за  националния референдум.  Този адрес 

ние  го  ползвахме  и  за  миналите два  избора  и  с  писмо трябва  да 

изпратим на министерството. 

Освен  това  обаче  те  искат  с  писмо  да  им  опишем  и 

технологичния ред за обработка и изпращане на заявленията, което 

означава,  че  ние  отново  трябва  да  опишем  как  служителите  в 

дипломатическите  и  консулските  представителства  освен  че 

сканират  хартиените  заявления,  но  ги  качват  и  на  електронен 

носител,  за  да  ги  препратят  към  Министерството  на  външните 

работи и от тук – на този адрес да ни бъдат изпратени. 

Това  е  по  този  доклад.  Имам  още  писма  от  Външно 

министерство, но после ще ги докладвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  това  е 

публикуван  във  вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание  в  моя 

папка   приемо-предавателен  протокол  №  00-88-9.09.15  от 

„Информационно обслужване“ АД и дискове от госпожа Манолова. , 

с който е приет запечатан плик с имейл адрес, юзър нейм и парола, 

която ще се използва за достъпа до пощенската кутия във връзка с 

обмена на информация между нас и Министерството на външните 
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работи. Пликът е запечатан. Предлагам да го приемем и  съответно 

да го предоставим на администрацията съответно за използване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Във  връзка  с  това  докладвам,  че  пак  с 

този протокол е изпратен и електронен носител – DVD, с архив на 

пощенската кутия, действала до 9-ти. Той е просто за архив какво е 

ставало до 9-ти. А също така и един електронен носител – DVD, с 

архив за  пощенски кутии на всички ОИК за периода от МИ-2011 до 

2.09.2015 г. Също архив за сведение и по преписката, и по дело ви го 

докладвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  първо   подлагам  на  гласуване  писмото  до 

Министерството на външните работи. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във връзка с питането 

на  госпожа  Алексиева  аз  предлагам  отново  нашата  сътрудничка 

Гергана  Петрова  да  я  назначим  на  граждански  договор  да  30 

септември и да поеме тази линия, различна от общата линия, за да 

приеме заявленията от ДКП за гласуване извън страната. Предлагам 

тя да започне работа от събота, 12 септември 2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? –Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил  
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Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание, в папка 

с моите инициали, е  списъкът, който ще изпратим до общинските 

избирателни  комисии  с  регистрираните  в  Централната 

избирателна комисия партии и коалиции за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Ще ви 

помоля  да  го  погледнете.  Първо  са  партиите,  след  това  са 

коалициите. Така сме ги разделили, за да е по-прегледно. 

Първата колона е входящият номер от регистъра на партиите, 

съответно от регистъра на коалициите и датата, когато са постъпили 

документите.  В  първата  колона  е  регистрираната  партия,  като  е 

изписано наименованието по първия диспозитив от нашите решения. 

Следващата  колона  е   наименованието  на  партията  за 

отпечатване  върху  бюлетината  –  така,  както  е  по  втория  ни 

диспозитив. 

И  в  последната  колона  е  решението  на  Централната 

избирателна  комисия,  като  онези  партии,  които  са  в  условие  на 

неприключила процедура, имат бележка под решението: в условията 

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

Колеги,  искам да  ви обърна  внимание  на  № 49.  В  нашето 

решение за изписване върху бюлетината е записано ПП Българска 

демократична общност. А в тяхното заявление буквите ПП ги няма. 

Ще правим ли поправка или го оставяме така? Не мога да кажа кой е 

бил докладчик. Въпросът е дали ще поправим това с решение. Аз 

бих  го  направила,  но  след  брифинга.  Не  знам  дали  трябва  да 

изчакаме,  тъй  като  доколкото  разбрах,  че  ще  има  заличени 

регистрации. Да изчакаме да бъдат взети тези решения от ЦИК, тъй 

като заедно със списъка на регистрираните, ние трябва да изпратим 
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и списък на заличените партии и коалиции. Наведнъж да изпратим 

всичко или аз от този списък да премахна ПП за тази партия, защото 

ще  се  коригира  техническата  грешка  и  може  още  днес  по 

електронните  пощи  списъкът  да  стигне  до  всички  избирателни 

комисии. Ако одобрявате формата на таблицата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

По  въпроса  за  изпращане  на  информация,  колеги,  моето 

лично становище е, че трябва да изпратим информацията незабавно 

и  да  се знае  от ОИК кои са  в условията  на  приключила и кои в 

условията на неприключила процедура. Така че за мен е редно този 

списък да бъде изпратен днес, а при заличаване допълнително ще 

изпратим информация до ОИК. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  имам  и  следния  въпрос:  да 

подготвим ли и още един файл с отказите за регистрация. Защото 

ние  трябва  да  изпратим  списък  на  регистрираните  и  списък  на 

заличените. Такъв е текстът в кодекса. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Можем  да  изпратим 

заличените и отказите. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За тяхно сведение – добре. 

Ако одобрявате формата,  ще подготвя едно съпроводително 

писмо и може да замине още сега. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колегата  Сюлейман ще подготви поправката  в Решение № 

1980-МИ. Благодаря, колега. 

Колеги,  продължаваме  със  следващия  доклад  на  колегата 

Златарева по писмо от Министерството на външните работи. 
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МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Номерът а писмото е НР-04-01-

12 от 10 септември 2015 г. Колеги, това писмо от Министерството на 

външните работи е спешно не за друго, а защото те заявяват, че в 

Обединени  арабски  емирства  е  разрешено  гласуване  само  в 

генералното консулство в Дубай. Ние друго място не сме обявили в 

нашето Решение № 1828-НР, но в падащото меню е посочено и Абу 

Даби  и  те  ни  съобщават,  че  трябва  чрез  „Информационно 

обслужване“ АД да премахнем възможността гражданите да подават 

електронни заявления за гласуване в Абу Даби, а само за Дубай. 

Съобщавам  ви  това,  за  да  възложим  на  „Информационно 

обслужване“ АД – да се напише писмо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  На  тема  Министерство  на  външните 

работи: при мен е един запечатан плик с имейл адреса, юзър нейма и 

паролата за достъп до пощенската кутия. Кой ще борави с това? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Пликът ви е предаден от 

директора  на  Дирекция  „Администрация“  госпожа  Красимира 

Манолова.  Според  мен,  колеги,  трябва  да  се  върне  при  госпожа 

Манолова,  а ние определихме колегата Гергана Петрова,  на която 

Красимира Манолова ще предаде паролата. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

4.  Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  за  националния  референдум/решения  за  заличаване 
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регистрация  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  местните 

избори. 

Заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-04-03-118 от 10 

септември  2015  г.  ни  е  изпратен  получен  списък  и  протокол  с 

резултатите  от  извършена  проверка  на  ПП  „Зелените“,  като 

резултатите от извършената проверка са, че са установени коректни 

записи 2666, т.е. достатъчният брой за регистрация на партията. 

Припомням,  че  ние  с  решение  от  вчера  регистрирахме 

партията при условие на неприключила процедура по проверката. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Преди да дам думата и на колегата Матева, нека това да се 

отрази  своевременно  в  справката,  която  ние  изпращаме  на 

общинските избирателни комисии относно ПП „Зелените“. 

Колеги, след като пристигнат тези проверки, едва тогава ние 

ще  издадем  удостоверение  на  партиите,  които  са  в  условията  на 

неприключила процедура.  На тази партия вече  можем да  издадем 

удостоверение. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-04-03-119  от  10 

септември  2015  г.  е  пристигнала  информация  от  ГД  „ГРАО“  по 

повод проверката, извършена на подписката на политическа партия 

„Нова  сила“.  Общият  брой  установени  коректни  записи  –  2637, 

което  означава,  че  са  абсолютно  достатъчни  и  отговарят  на 

изискванията  на  закона.  Както  знаете,  вчера  с  Решение  №  2043 

регистрирахме  политическа  партия  „Нова  сила“  за  участие  в 

изборите. С този протокол и с тази проверка приключва процедурата 

по регистрация, така че ви предлагам този протокол за сведение, а на 

политическата  сила  да  бъде  издадено  удостоверение,  което  да  се 

ползва пред общинските избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колега Златарева, заповядайте за първоначален доклад. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  регистрацията  на 

партия „Обединена достойна България“ ще бъде неуспешна, защото 

проверката,  която  получихме  от  ГД  „ГРАО“  сочи,  че  те  са 

представили  2240 коректни записи, т.е. няма 2500. Решението беше 

написано, но компютърът нещо се развали, така ще ви предложа в 

рамките на няколко часа решение за заличаване на регистрация. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК. 

Първа е колегата Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  от 

вчерашното заседание в моя папка ви предлагам проект на решение 

относно поправка на  техническа грешка на Решение № 1797-МИ/НР 

от  3  септември  2015  г.,  относно  назначаване  на  ОИК  в  община 

Кюстендил. 

Предлагам ви Централната избирателна комисия да допусне 

поправка на  техническа грешка  в решение № 1797, като името на 

член на ОИК – Кюстендил, да се чете Константин Димов Дингозов, 

вместо Константин Димов Дингазов. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Колеги, това е Решение № 2061-МИ/НР. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  в  същата  папка 

проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа  грешка2 
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допусната в Решение № 1796-МИ/НР от 3 септември 2015 г., с което 

е назначена ОИК – община Тунджа, област Ямбол. 

Предлагам ви да допуснем поправка на техническа грешка в 

цитираното решение, като името на член на ОИК – Тунджа, да се 

чете  Елена  Димитрова  Иванова-Георгиева,  вместо  Елена  Иванова 

Димитрова-Георгиева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с предложения проект на решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Колеги, това е Решение № 2062-МИ/НР. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  в  днешното заседание,  в  папка с 

моите инициали, ви предлагам две промени. 

Първият  проект  е  относно  промяна  в  състава  на  ОИК  – 

Болярово, област Ямбол. Постъпило е писмо – тук документите са в 

оригинал, с вх. № МИ-10-118 от 10-09-2015 г., от Христо Стоянов 

Христов – упълномощен представител на  ПП „АБВ“ и коалиция 

„АБВ“ за промяна в състава  на ОИК в община Болярово. 

Предлагат на мястото на Пролетка Райкова Петрова – член на 

ОИК,  да  бъде  назначена  Цветомира  Петрова  Калмукова,  със 

съответното ЕГН. Представени са необходимите документи. 

Затова ви предлагам да освободим Пролетка Райкова Петрова 

като член на ОИК – има и молба от нея; и да назначим Цветомира 

Петрова Калмукова със съответното ЕГН за член на ОИК в община 

Болярова, област Ямбол. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение,  моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  
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Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е  Решение № 2063-МИ/НР. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  документите  са   пристигнали  по 

имейла, както съм  го отразила и в проекта на решение. Писмото е 

пристигнало  по  електронната  поща  с  вх.  №  МИ-15-308  от  10 

септември 2015 г.,  като казват,  че утре ще получим и на хартиен 

носител документите.  Мисля, че вече имахме тази практика да не 

бавим, тъй като става дума за председател на ОИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Забележка:  не  просто 

защото става дума за председател на ОИК, тъй като всички в ОИК са 

равни. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Предложението  е  постъпило  от  Галин 

Славчев Костов – преупълномощен представител на партия „ГЕРБ“ 

– Ямбол, за промяна в състава на ОИК – Ямбол, като на мястото на 

Гочо Петков Димов – председател на комисията, да бъде назначена 

Екатерина Антонова Янева – член на ОИК. На мястото на Екатерина 

Антонова Янева – член на ОИК, да бъде назначена за член на ОИК – 

Ямбол Кристина Георгиева Генова, посочена като резервен член от 

съответната политическа сила. 

Затова ви предлагам проект на решение: 

Освобождава като член на ОИК – Ямбол  Гочо Петков Димов 

– председател. 

Назначава  за  председател  Екатерина  Антонова  Янева  – 

досегашен член на ОИК. 

Назначава  Кристина  Георгиева  Генова  за  член  на  ОИК, 

досегашен резервен член. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:Заповядайте,  колега 

Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Има едно име, което също е вписано горе – 

Ирена  Стефанова  Иванова,  което  не  е  предмет  на  решението. 

(Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Други? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, ведно с корекциите, направени в залата, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2064-МИ/НР. 

Продължаваме със следващия докладчик – колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за 

вчерашното заседание е проектът с № 2044. По електронната поща 

на Централната избирателна комисия  е постъпила с вх. № МИ-06-

246 на 7 септември 2015 г. молба от Николай Михайлов Михов – 

упълномощен  представител  на  коалиция  „България  без  цензура“. 

Като към постъпилата по електронната поща молба, са приложени 

сканирани  копия  от  молба  на  Донка  Кирилова  Кокошарова  за 

освобождаването й  като член на общинската избирателна комисия в 

Априлци,  и  пълномощно  на  упълномощения  представител. 

Направено е искане да бъде заменен назначеният за член в ОИК – 

Априлци,  Донка  Кирилова  Кокошарова  с  посочения  от  тази 

коалиция резервен член, а именно Мая Кръстева Геневска. 

На 9 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия 

към същата преписка са заведени и пристигналите в оригинал молба 

от Николай Михайлов Михов, с направеното от него предложение за 

замяна  на  члена  на  ОИК,  и  молбата  от  Донка  Кокошарова  за 

освобождаването й като  член на ОИК. В преписката на общинската 

избирателна комисия в община Априлци се съдържат  в оригинал 

декларацията по чл. 81 от Изборния кодекс, и  копие от дипломата за 
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завършено висше образование на предложения за резервен член Мая 

Кръстева Геневска, поради което ви предлагам да вземем решение, с 

което да освободим като  член на ОИК -  Априлци Донка Кирилова 

Кокошарова,  и  да  назначим  на  нейно  място  за  член  на  ОИК  – 

Априлци Мая Кръстева Геневска, със съответното ЕГН. 

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 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Колеги, това е Решение №  2065-МИ/НР. 

Колеги, който е съгласен да направим промяна в дневния ред 

и сега да прекъснем приемането на промени в ОИК и да гледаме 

разяснителната кампания, а след това да се върнем на тази точка, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  

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

Таня Цанева), против – 1 (Мария Мусорлиева).  

Заповядайте, колега. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преди малко казахме, че имаме да 

поправяме технически грешки. Да ги поправим – те са още малко. 

Започнали сме този процес и тогава да пристъпим към точката за 

разяснителната  кампания.  Не  мога  да  разбера  защо  емоционално 

решаваме през пет минути смяна на дневния ред. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

6. Доклад по разяснителната кампания. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  в 

днешното заседание има подпапка – ще я отворите и ще видите, че 

има проект на решение, с което да одобрим процедура за възлагане 

на дейности във връзка с провеждането на разяснителна кампания, и 

да одобрим покани за участие в процедурата. Предложението е да се 

приложи процедурата  договаряне  без  обявление  с  оглед  кратките 

срокове  и  с  оглед  обстоятелството,  че  трябва  да  провеждаме 

информационна кампания за националния референдум. 

Предлагам  ви  да  погледнете  и  поканите,  които  са  качени, 

като  трябва  да  решим  в  момента  какви  обособени  позиции  да 

предложим да  бъдат  изработени  като материали:  аудио-визуални 

клипове, и какви брошури и печатни материали да изработим. 

Отделно от това, което ви предлагам, всъщност моето лично 

предложение е аудио-визуалните клипове да бъдат не шест, а осем. 

Като първия,  който сме изработвали и досега, да бъде разделен на 

две:  един  клип  да  бъде  „Избирателни  списъци  и  избирателни 

секции“,  а  „Активно  избирателно  право“  да  бъде  отделен 

самостоятелен клип,  тъй като имаме уседналост, имаме референдум 

и  според  мен  трябва  отделно  да  бъде  обяснено  правото  на 

избирателите  да  гласуват  и  в  местните  избори,  и  в  националния 

референдум. 

Отделно  от  това  в  шестата  обособена  позиция  само  се 

предвидили тема  за  националния референдум.  Дали една позиция 

според вас е достатъчна за националния референдум или трябва два 

клипа да се направят? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Бяхме  решили,  даже  мисля,  че  в 

официално заседание, че не е задължително отсега да знаем втората 

тема  или  въобще  даже  темите.  Най-актуалните,  най-важните  са 

първите.  Трябва  да  решим  бройките,  като  е  възможно  по  тази 

процедура да  не  изпълним всичко.  Може да  не  изпълним всички 
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бройки, но не е добре да… Затова можем да пишем и девет, но да 

изпълним седем. Примерно казано, за яснота. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  затова,  че 

отговорихте на поставения от мен въпрос извън микрофона. 

Колеги, не е  имало заседание на ЦИК, на което това да е 

взето като решение, но в момента разбрах аргументите. 

Моля, продължете, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е в същия смисъл 

като на колегата Мусорлиева: да одобрим осем позиции за аудио-

визуални клипове, а по отношение на печатните произведения, освен 

предложените, ви предлагам плакатът да отпадне, тъй като считам, 

че при тези местни избори, съчетани с референдум в един плакат, 

както  го  правехме  до  момента  с  много  информация,  ще  бъде 

утежнено и мисля, че ефектът няма да се постигне. 

Отделно  от  това  последните  два  файла  в  тази  папка  са 

писмата  до  Агенцията  за  обществени  поръчки,  с  която  трябва  да 

съгласуваме  и  които,  ако  вземем  решението,  трябва  да  заминат 

веднага.  Молбата  е  на   ръка  да  бъдат  занесени  от  служител  на 

администрацията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, моля запознайте се. 

Имате ли въпроси, коментари? – Не виждам. В такъв случай 

подлагам анблок на гласуване всичките предложени за  одобрение 

документи. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

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

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2066-МИ/НР. 

Връщаме се на т. 5 от дневния ред: 
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5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК – продължение. 

Колегата Христов е на ред. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, постъпило е предложение от 

председателя на партия „Движение за права и свободи“ в община 

Балчик, за промени в състава на общинската избирателна комисия, 

като  на  мястото  на  заместник-председателя  на  комисията  Етем 

Ренгюналов Етемов е предложено да бъде назначен като заместник-

председател  на  ОИК  –  Балчик  Есин  Юзеир  Адил.  Приложено  е 

заявление  за  отказ  на  досегашния  заместник-председател  Етем 

Ренгюналов Етемов – пише, че се налага да замине за чужбина, така 

че  освобождава  мястото.  Приложени  са  също  така  и  копие  от 

дипломата за висше юридическо образование на този, който ще го 

замести, и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65 и 66. 

Затова предлагам да вземем решение, че освобождаваме Етем 

Ренгюналов Етемов като заместник-председател на ОИК – Балчик, и 

назначаваме за заместник-председател на ОИК – Балчик съответно 

Есин Юзеир Адил със съответното ЕГН. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект, моля да 

гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2067-МИ/НР. 

Заповядайте, колега Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

заявление от Катя  Николаева  Попова – общински ръководител на 

ПП „ГЕРБ“ в  Първомай и  упълномощена  да  представлява  партия 
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„ГЕРБ“.  Моли  да  бъде  направена  следната  промяна  в  състава  на 

общинската  избирателна  комисия  в  община  Първомай,  а  именно: 

Елена Йорданова Благоева – председател, да бъде заменена с Руска 

Петрова  Димова,  с  висше  образование,  специалност  агроном.  И 

Димитър  Петков  Янчолов  –  член  на  ОИК,  да  бъде  заменен  със 

Снежана  Николаева  Недева  със  съответните  ЕГН.  Приложена  е 

оригиналната декларация на госпожата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2068-МИ/НР. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има едно предложение от Венелин 

Емилов  Башев  –  упълномощен  представител  на  Коалиция  „БСП-

Лява България“ относно смяна на член в ОИК – с. Кирково, като 

предлага Даниела Николаева Арабаджиева – жител на с. Дружинци, 

да  бъде  заменена от  Антония Сергеева  Ангелова  със  съответното 

ЕГН – жител на  с. Домище. Явно това е важно за тях. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте проекта на 

решение. Имате ли коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  

против – няма.  
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Колеги, това е Решение № 2069-МИ/НР.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  едно  питане.  Секретарят  на 

общинската избирателна комисия – Неделино, се интересува  дали се 

полагат  безплатни  телефонни  карти  от  общината,  на  ОИК. 

(Реплики.)

ОБАЖДАТ  СЕ:  Да  се  обърнат  към  Министерския  съвет, 

областния управител и общината. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Златарева. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,   дойдоха  най-после 

оригиналните  документи  от  общинската  избирателна  комисия  – 

Ихтиман, в която се искаше замяна на член на комисията - Цанка 

Колева  Кючукова-Стаменова,  поради  отказ,  която  да  се  замени  с 

Борислав  Николов  Колев.  Тъй  като  нямахме  лично  искане  за 

замяната от политическата партия, която ги предлага – БСП, вече 

получихме оригиналните документи, включително и пълномощното 

на лицето, което предлага тази замяна. 

Предлагам  на  вашето  внимание  замяна  на  член  на  ОИК – 

Ихтиман - Цанка Колева Кючукова-Стаменова, с Борислав Николов 

Колев,  със  съответното  ЕГН.  За  новия член са  постъпили всички 

изискуеми документи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан  

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

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

 Колеги, това е Решение № 2070-МИ/НР. 
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Заповядайте за съобщение, колега Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Излязло  е  решението  по 

административно дело № 10118. То беше по жалба на политическа 

партия  „ДПС“  срещу  ОИК  –  Суворово.  Ще  кача  решението  във 

вътрешната мрежа. Отхвърля се жалбата, т.е. съдът приема, че при 

постигнато  съгласие  ние  назначаваме  ОИК,  и  когато  няма 

възражения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Моля да се качи във вътрешната мрежа. 

Продължаваме със следващ докладчик колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Постъпило е искане за промяна с вх. № 

МИ-15-294 от 9 септември 2015 г. Иска се промяна за член на ОИК – 

Белово  от  упълномощения  представител  на  Реформаторския  блок 

там. Има заявление от Спаска Георгиева Златанова, че моли да бъде 

прекратено членството й в общинската избирателна комисия. И има 

декларация и диплома на новата предложена – Йорданка Стоянова 

Кръстева. Днес документите пристигнаха в оригинал. Аз вчера не го 

докладвах, защото  дадохме указания и изчаках да пристигнат. 

Тук има една подробност, която аз ви докладвам, но въпреки 

това ви предлагам проекта. В декларацията по чл. 81 във връзка с чл. 

65, ал. 1 и чл. 66 е попълнено всичко надлежно, обаче горе не ни се 

написала  името.  Подписът  започва  с  Й,  ЕГН-то  го  има,  което  е 

идентификационен номер. Предложена е. Всички други документи 

са налице. Аз възнамерявам с оглед протичане гладко на работата на 

ОИК  да  регистрираме  такива  промени,  защото  имаме  достатъчно 

данни,  и  лицето  има  подпис  на  декларацията,  като  са  попълнени 

всички други данни, които съвпадат. 

Предлагам  решение,  с  което  освобождаваме   като  член  на 

ОИК в община Белово, област Пазарджик и назначаваме като член 

на  ОИК в  община  Белово,  област  Пазарджик  Йорданка  Стоянова 

Кръстева.  А аз ще звънна по телефона, за да си попълни името в 

декларацията госпожа Кръстева. Аз не виждам никакъв проблем да я 
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приемем, защото предложението е за нея, има нейна диплома, има 

декларация,  която  носи  подписа  й,  има  ЕГН,  което  е 

идентификационният  признак  за  българските  граждани  и  е 

очевидно, че е нейна декларацията. Има и предложение с имената й, 

така  че  аз  не  вижда пречка  да   приемем това  решение.  От друга 

страна, не мога да не ви го докладвам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Маргарита Златарева,  

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев), против – 2 (Ивилина Алексиева, Таня Цанева).  

Колеги, това е Решение № 2071-МИ/НР. 

Колеги, отиваме към въпроси, които се поставят. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

18. Въпроси от ОИК. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  първо  за  сведение  ще  ви 

докладвам. Преди няколко заседания взехме решение за промяна в 

състава на ОИК в община Аврен, област Варна, въз основа само на 

получени  по  имейл  документи.  Сега  са  пристигнали  в  оригинал. 

Прилагам ги към преписката. 

Това е за сведение.

Имаме питане, което е пристигнало по електронната поща с 

вх.  № МИ-15-302 от  9 септември 2015 г.  и  е  от община Чирпан. 

Първият въпрос е следва ли да се изискват свидетелства за съдимост 

на кандидатите за общински съветници и кметове. 

Колеги, считам, че този въпрос е от съществено значение, тъй 

като аз получих обаждания и по телефона по този повод. Не съм 

подготвила  проект  на  отговор,  но  в  Раздел  седми от  Решение  № 
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1632-МИ от 31 август 2015 г.  на ЦИК, относно регистрацията  на 

кандидатите  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на 

25.10.2015 г.,  са  изброени документите,   които се  представят  при 

регистрация  на  кандидатските  листи  по  предложение  от  партия, 

коалиция  или  местна  коалиция.  Свидетелство  за  съдимост  не  е 

посочено, следователно не се изисква. 

Нарочно така подробно го изписвам с цел да ги насочим да 

четат нашето решение в цялост. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По този въпрос колегата Златарева иска да вземе отношение. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  обратно  на  всички 

запитвания  по този въпрос аз  отговарям,  че  се изисква   и хората 

казват: да, да, както миналите избори. Защо? – Защото в решението, 

което докладва господин Пенев, ние изрично записахме, че лицето – 

кандидат за кмет или за общински съветник, не трябва да е осъждано 

на лишаване от свобода от общ характер. Как ще се проверява това? 

Само с декларация ли? 

И на моите отговори никой не е казвал: нима. Всички казват: 

а-ха, както по-рано. Така че аз отговарям по този начин. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Златарева, аз съм докладчик 

и  по  въпроса  считам,  че  не  следва   общинските  избирателни 

комисии да изискват свидетелство за съдимост. На всички поставени 

въпроси  аз  съм  отговорила  по  този  начин,  съобразявайки  се  с 

общото мнение на Централната избирателна комисия, обективирано 

в  Решение  №  1623-МИ   от  31  август  2015  г.  и  считам,  че  е 

недопустимо  общинските  избирателни  комисии  да  изискват 

документ,  който  не  е  сочен  и  не  е  съгласно  указанията  и 

изискванията на Централната избирателна комисия. 

По повод на това, че казвате: както в 2011 г., считам, че това 

абсолютно  не  е  аргумент  предвид  факта,  че  иначе  законодателят 

нямаше да предвиди да се назначават нови общински избирателни 

комисии.  В  крайна  сметка  общинските  избирателни  комисии  в 
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мандат от 2015 г. би следвало и са задължени да следват указанията 

на ЦИК за предстоящите избори. 

Така че, колеги, аз ви предлагам по така поставения въпрос да 

отговорим така. Още повече предвид това, че аз лично по телефона 

имах доста запитвания от лица, които не са членове на ОИК, дали 

следва да се изисква такова свидетелство за съдимост и предлагам да 

излезем може би със съобщение като указание на страницата си. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да обсъдим този 

първи въпрос. Колегата Ивков и колегата Пенев искаха думата. А аз 

само да ви припомня, че в залата при този проект на решение ние 

предложихме да се изисква свидетелство за съдимост и Централната 

избирателна комисия отхвърли. В момента Централната избирателна 

комисия не би могла да дава различни указания. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Стана  ясно  и  аз  това  исках  да  кажа. 

Защото аз съм давал указания, без да се допитвам до ЦИК, на базата 

на нашето решение: да представят декларация. Затова предлагам да 

излезем със съобщение, от което да стане ясно. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз само искам да припомня, че с наше 

Решение  №  2000-МИ  от  последните  два  дни  изрично  взехме 

решение  Централната  избирателна  комисия  да  извършва  тази 

проверка чрез Министерството на правосъдието. Информацията за 

всички  регистрирани  кандидати  ще  бъде  предоставена  на 

Министерство  на  правосъдието  със  съответните  данни,  които  са 

необходими за тази проверка и в зависимост от резултата от тази 

проверка,  на кандидатите които не отговарят на това условие,  ще 

бъдат заличени регистрациите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Мисля,  че  по  т.  1  отговорът  е  ясен  и  категоричен  и  ще 

направим съобщение на страницата. 

Продължете, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, вторият поставен въпрос в 

същото писмо от ОИК – Чирпан е, когато партията се регистрира за 

повече  от  един  вид  избор,  колко  регистъра  се  създават  за  нея  – 
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отделните заявления се входират по един номер, в един регистър или 

всяко отделно заявление се вписва в отделни регистри с  отделни 

номера. 

Колеги,  моето  становище  е  и   считам,  че  всяко  отделно 

заявление би следвало да получи отделен номер.  Аз го обсъдих с 

колеги  извън  микрофона.  По-скоро  ОИК  би  следвало  да  приеме 

решение за това. Очевидно в случая няма решение. Затова, ако сте 

съгласни, ние да дадем указание, че се завеждат под отделен номер в 

регистър,  който  е  различен  от  общото  деловодство.  Зная,  че 

обикновено се води една тетрадка, където е входящата и изходящата 

кореспонденция.  Как  е  в  конкретния  случай,  мисля  че  не  е  от 

особена важност. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първи беше колегата Пенев – заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  и  аз  имах  такова  запитване, 

което ще ви докладвам след малко, когато ми дойде редът. Но във 

връзка  с  това на страницата на Централната избирателна комисия 

вече е качено съобщение, което дава подробни указания как да се 

води  този  входящ  регистър  и  недвусмислено  това  указание  е  в 

смисъл, че всяко заявление се завежда с отделен пореден номер  и то 

следва логиката на това, че за всеки вид избор всяка партия подава 

отделно заявление, а общинската избирателна комисия се произнася 

с  отделно  решение.   Така  че,  всъщност  колега  Ганчева,  исках  да 

кажа, че не е необходимо да пускаме ново такова съобщение, тъй 

като то вече е обявено. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  са  двата 

въпроса.

По първия въпрос – отговор и съобщение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева, Мария  
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Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 

1 (Маргарита Златарева).  

Предложението се приема. 

По втория въпрос: който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

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

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, колега. 

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

МИ-15-285 от 8 септември 2015 г., което е получено по електронната 

поща и е  от ОИК – Дългопол.  То сочи,  че на първото заседание, 

което е проведено на 7 септември, ОИК – Дългопол констатира, че 

член на комисията е действащ общински съветник и във връзка с 

това: молим да получим указание налице ли е нарушение на чл. 66, 

ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1524-МИ/НР 

от 18 август 2015 г. 

Аз ви предлагам във връзка с това писмо по аналогия вече, да 

изпратим  писмо  до  общинската  избирателна  комисия  в  община 

Дългопол  –  област  Варна:  Във  връзка  с  постъпил  сигнал  със 

съответния входящ номер в ЦИК, в който твърдите, че е назначен 

член на ОИК в община Дългопол е общински съветник, ви молим да 

извършите проверка и незабавно да уведомите кое е лицето. 

Тоест, идеята ми е да проверим. Той може да има молба и 

затова  да  се  извърши  проверка  на  конкретното  лице.  Това  е  за 

Дългопол, колегата Бойкинова е  докладвала за Самоков, а колегата 

Сюлейман – също. Предложението ми е да изпратим писмо в същия 

смисъл. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева,  Севинч Солакова,  Владимир Пенев,  Георги  

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

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  ако  ми  позволите,  в  тази 

точка,  макар че става въпрос за трето лице, различно от ОИК, но 

въпросът е в получено по електронната поща писмо с вх. № МИ-20-

271 от 8 септември 2015 г.  Въпросът е: 

„Здравейте,  казвам се Яна Петрова от гр. Вълчидол, област 

Варна.  Въпросът  ми  е  следният:  допустимо  ли  е  членовете  и 

представляващи  инициативен  комитет  за  издигане  на  независим 

кандидат за кмет на община, да бъдат едновременно и кандидати за 

общински  съветници   в  листата  на  политическа  партия  или 

движение?“

Аз считам, че не е налице правна пречка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, трябва да имаме 

единно разбиране по този въпрос: допустимо ли е или не. Колегата 

Ганчева  не  е  намерила  правна  пречка  и  твърди,  че  е  допустимо. 

(Реплики.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  отново  чета  въпроса: 

допустимо ли е членовете и представляващи инициативен комитет 

за  издигане  на  независим  кандидат  за  кмет  на  община,  да  бъдат 

едновременно и  кандидати  за  общински съветници   в  листата  на 

политическа партия или движение? 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, независимият 

кандидат е кандидат, който не е обвързан с нито една от партиите. И 

не мисля, че той може в същото време да бъде предложен от някоя 

партия за общински съветник. Аз не мисля, че ние трябва да търсим 
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конкретния текст  от  закона,  а  трябва да  тълкуваме закона според 

неговия смисъл. И тук разделението между независимите кандидати 

и партиите съществува в Изборния кодекс. Буквално тълкуване не 

би  трябвало  да  направим.  Това  е  моето  мнение.  В  случая  има 

колизия  на  интереси.  Едни  са  интересите  на  партията,  друг  е 

интересът на независимия кандидат. 

Аз бих отговорила: Не, недопустимо е.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега, вие сте безкрайно права що се касае до кандидат. 

Сега да се върнем на казуса с член на инициативен комитет. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз мисля, че няма законова 

пречка, защото инициативният комитет се образува от избиратели. 

Те нямат качеството кандидати. И не виждам пречка примерно един 

избирател да бъде в инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за кмет, и в същото време този избирател да е кандидат за 

общински съветник на партия, защото той е в различни качества. 

Ако  се  сещате,  макар  че  е  различно,  когато  обсъждахме 

въпроса,  свързан  със  застъпници,  представители,  наблюдатели  и 

членове на избирателни комисии, ние самите решихме, че няма да се 

прави проверка дали примерно наблюдател е  член на избирателна 

комисия,  защото  в  закона  няма  такова  изискване.  Тук  е  нещо 

подобно,  макар  и  различно.  Качествата  са  различни.  Сега  ние  не 

обсъждаме моралната страна на нещата, защото не ни е работа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първа беше колегата Ганчева, втори – колегата Ивков. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  приемам  изцяло 

изложеното  от  госпожа  Нейкова.  Лично  за  себе  си  не  открих  в 

действителност  да  има  правна  забрана  или някъде  да  има  норма, 

която да урежда такава забрана.  Личното ми мнение е,  че ние не 

следва  да  даваме  указание  от  морална  гледна  точка,  а  с  оглед 

законосъобразност. А вече моралната страна на въпроса считам, че е 

лична  преценка  на  всяко  едно  лице  –  без  значение  член  ли  е  на 
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инициативен комитет,  избирател ли е,  кандидат ли е.  Това е  вече 

личната субективна преценка на всеки един. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен в тази част с изказването 

и на колегата Нейкова, и на колегата Ганчева. Но съм на различно 

становище от тях. Аз подкрепям колегата Златарева, защото тя не 

говореше затова да даваме морална преценка,  а говореше за това, 

доколкото разбрах, да спазим духа и основните принципи на закона. 

Невинаги трябва да има конкретен текст със забрана за него. Тя би 

могла да се извлече и от общия дух, и от принципите на Изборния 

кодекс. 

Очевидно е, че не може един човек да бъде независим като 

участник в изборния процес, след като е кандидат за пост от някоя 

партия или коалиция. Това именно е отликата между независимите 

кандидати и инициативните комитети. Да, тя говори за кандидат, а 

тук  става  въпрос  за  член  на  инициативен  комитет,  но  този 

инициативен  комитет  също застава  зад  един независим  кандидат, 

предложен  от  граждани-избиратели,  които  се   счита,  че  ще 

подкрепят него, а не друг състезател в тоя процес. Така че аз считам, 

че е недопустимо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други изказвания? – Заповядайте, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз също съм съгласна с колегата Ивков 

и  колегата  Златарева  и  смятам,  че  е  твърде  шизофренно  да  се 

раздвояваме веднъж като избирател в един вид избор,  друг път – 

като  член  на  инициативен  комитет,  подкрепящи  друг  кандидат. 

Независимо от това, че веднъж става въпрос за избор на общински 

съветници, а друг път на кандидат за кмет. Все е за орган на власт в 

тази община.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Баханов. 
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  В  подкрепа  на  казаното  от 

преждеговорившите,  си  задавам  въпроса  относно  този  член  на 

инициативния  комитет.  Счита  се,  че  членовете  на  инициативните 

комитети,  издигащи  независима  кандидатура,  са  най-ревностните 

поддръжници на тази кандидатура. И аз си задавам въпроса: Този 

член на инициативен комитет за кого ще агитира? – за кандидата, 

който е посочил и е председател или член на инициативния комитет, 

или ще агитира за себе си като кандидат за общински съветник от 

дадена партия или коалиция. Това е въпросът. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Като реплика на колегата Матева. 

Колеги, аз никъде във въпроса не прочетох, че се касае  за 

една и съща община. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Искам само да попитам, тъй като се 

наложи да проведа няколко разговора. За един и същи избор ли става 

въпрос? (Реплики, уточнения.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз мисля, че позициите 

вече бяха изяснени. 

Колеги,  предложението  на  колегата  докладчик  е  да 

отговорим, че няма пречка. Няма законова пречка това да се случи. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 9 (Ивилина Алексиева,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

Цанева),  против  –  3  (Росица  Матева,  Маргарита  Златарева,  

Ивайло Ивков).  

Колеги, това е решението. Моля да прилагаме решението на 

ЦИК по този въпрос еднакво от тук-насетне. 

33



Колеги,  аз  връщам отново на  мислене,  като ви призовавам 

наистина да помислим. Колегата Чаушев вчера постави един въпрос, 

който  ни  срещна  малко  неподготвени,  а  след  това  и  колегата 

Христов  потвърди,  че  ще  се  случи.  Колеги,  започват  искания  за 

отваряне на запечатани помещения n-на брой. Аз от вчера и от днес 

– днес са пристигнали пет и тепърва ще ги разпределям, а тези които 

са от вчера, ще се докладват. 

Много ви моля да помислим има ли вариант и възможност, 

по който ние да облекчим себе си, а да облекчим и общините. А в 

същото време обаче да имаме поглед и контрол върху онова, което 

се случва. Как ще намерим необходимия баланс? 

Утре ще го внеса като точка. Нека да го помислим, моля ви. 

Колеги, продължаваме с предходна точка от дневния ред: 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК – продължение. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено  по  електронната  поща  от  Петко  Цветков,  който  е 

пълномощник и действащ съпредседател на ПП „Зелените“. 

„Уважаеми  госпожи и  господа,  моля  да  отразите  коректно 

следната информация във ваше Решение № 2050-МИ от 9 септември 

2015 г., за регистрация на  ПП „Зелените“ за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., а именно: 

В  първия  абзац:  Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на 

партия  „Зелените“,  подписано  от  Андрей  Николаев  Ковачев  – 

съпредседател,  Деница  Петрова Петрова  –  съпредседател  и  Петко 

Костадинов  Ковачев  –  съпредседател,  чрез   Петко  Димитров 

Цветков, заведена под № 75 на 9 септември 2015 г. в регистъра на 

ЦИК.“ 

Колеги, аз съм ви предложила проект на решение, но тъй като 

беше  изготвено  бързичко,  ще  ви  предложа  в  мотивната  част  да 

цитираме  писмото,  което  току-що  ви  докладвах.  Само  за  ваша 
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яснота: така както ви докладвах писмото, считам, че е некоректно 

написано,  защото  заявлението,  което  е  подадено,  е  подписано 

единствено и само от пълномощника, а се твърди тук в писмото, че 

заявлението  за  регистрация  е  подписано  от  Андрей  Ковачев  и 

следващите като съпредседатели. 

Заявлението  е  подписано  само  от  упълномощеното  лице 

Петко  Димитров  Цветков.  Тоест,  по  наше  решение  ние  сме 

изписали,  че  е  постъпило  заявление  за  регистрация  на  партия 

„Зелените“,  подписано  от  Андрей  Ковачев,  в  което  действително 

има  техническа  грешка  –  в  качеството  му  на  председател  и 

представляващ  партията,  заведено  под  №  75,  но  де  факто 

заявлението е подписано от пълномощника, чрез когото е подадено. 

Затова  ви  предлагам  да  приемем  проект  за  допускане 

поправка на техническа грешка в нашето Решение № 2050-МИ от 9 

септември 2015 г., като тук си правя автокорекция: 

Вместо първия абзац: „Постъпило е  заявление за регистрация 

на  партия  „Зелените“,  подписано  от  Андрей  Николаев  Ковачев  в 

качеството му на председател и представляващ партията“, да се чете 

първият  абзац  като:  „Постъпило  е  заявление  за  регистрация  на 

партия  „Зелените“  от  Андрей  Николаев  Ковачев,  Даница  Петрова 

Петрова  и  Петко  Костадинов  Ковачев  чрез  пълномощника  Петко 

Димитров Цветков“, т.е. да става ясно, че заявлението е подписано и 

е подадено чрез пълномощник.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги? – Заповядайте,  колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Мисля,  че  не  би  било  коректно  да 

изпишем пак, че е подписано от тях тримата, защото то наистина не 

беше подписано от тях тримата. (Реплики.)

Ти каза пак: да се чете подписано от, от…, чрез…

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: (Без микрофон.)

РОСИЦА МАТЕВА: Аз исках да предложа, ако сте съгласни 

–  така  го  изписвам в  решенията,  в  които аз  съм била докладчик: 
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подадено  от  еди-кой  си  пълномощник  на  тези  тримата 

съпредеседатели. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам така да бъде,  колеги,  но 

считам, че изразих същото, макар и не в този ред, както го предложи 

колегата Матева. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други?  –  Не 

виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, ведно с корекциите, направени в оперативен порядък, моля 

да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2072-МИ. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  следващият  проект  на 

решение е  за  поправка на техническа  грешка в Решение № 1564-

МИ/НР от 29 август 2015 г. за назначаване на ОИК в община Вълчи 

дол, област Варна. Проектът е под № 2082, като във връзка с това ви 

докладвам писмо с вх. № МИ-15-305 от 10 септември 2015 г., което е 

получено  по  електронната  поща  и  е  от  ОИК  –  Вълчидол.  То  е 

относно допусната техническа грешка. 

Допусната  е  техническа  грешка  в  посоченото  решение.  В 

абзац трети, изречение второ вместо „община Вълчидол“ е написано 

община Челопеч. Предвид което ви предлагам да допуснем поправка 

на техническа грешка в решението, като в абзац трети от мотивите 

на решението вместо община Челопеч да се чете Вълчидол. Като ви 

предлагам  в  мотивната  част  да  се  допълни,  че  решението  е  във 

връзка с получено писмо по електронната поща с входящия номер, 

който ви докладвах. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2073-МИ/НР. 

Заповядайте, колега Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  началото  на 

днешното  заседание  колегата  Нейкова  докладва  една  допусната 

техническа грешка в Решение № 1980-МИ от 8 септември 2015 г., с 

което решение сме регистрирали партия „Българска демократична 

общност“.  Грешката  е  във  втория  диспозитив  от  решението,  а 

именно в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината. 

В заявлението за регистрация е посочено „Българска демократична 

общност“,  а  ние  сме  посочили  ПП  „Българска  демократична 

общност“.

С оглед на това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  допуснем 

поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  1980-МИ  от  8 

септември  2015  г.  на  Централната  избирателна  комисия,   като 

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да се чете 

„Българска  демократична  общност“,  вместо  ПП  „Българска 

демократична  общност“,  като  нашето  решение  подлежи  на 

обжалване в тридневен срок пред Върховния административен съд 

след неговото обявяване. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с  така 

предложената поправка на Решение № 1980, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 
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Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, Решението е с № 2074-МИ. 

Има ли други поправки на технически грешки? – Няма. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

4.  Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  за  националния  референдум/решения  за  заличаване 

регистрация  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  местните 

избори. 

Заповядайте за регистрация на партия. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на 

вашето внимание проект № 2047 от моята папка от вчерашна дата. С 

оглед  необходимостта  да  регистрираме  партиите  за  изборите  за 

общински съветници и за кметове, не можах тогава да го докладвам. 

Това заявление е за регистрация на партия „Кауза България“ 

за  участие в информационно-разяснителната  кампания по въпроса 

на националния референдум. Партията е регистрирана за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. с Решение № 1976-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК. 

Подали  са  заявление  под  №  9  на  9  септември  2015  г.  за 

участие и в информационно-разяснителната кампания, с позиция в 

подкрепа  на  въпроса  на  референдума  ДА,  като  самата  позиция  е 

посочена в заявлението: ще се даде възможност на повече хора да 

упражнят  правото  си  на  вот,  ще  има  по-голяма  прозрачност  при 

гласуването и отчитането на резултатите. 

С оглед разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и на основанията, посочени в проекта на решението 

предлагам да  регистрираме партия „Кауза България“  за  участие в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпроса  на 

националния  референдум  с  позиция  в  подкрепа  на  въпроса  на 

референдума ДА. 
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли въпроси, 

мнения? – Няма. 

Който  е  съгласен  да  бъде  регистрирана  партия  „Кауза 

България“  за  участие  в  разяснителната  кампания  във  връзка  с 

референдума, моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Колеги,  това е Решение № 2075-НР.

Други регистрации? – Няма. 

Колега Ивков, заповядайте. 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК – продължение.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В моя папка от днес е проектът. 

Уважаеми колеги, постъпило е предложение по електронната 

поща с вх. № МИ-15-298 от 9.09.2015 г. от самата Стоянка Паунова 

Гинчева – председател. Днес е дошъл и целият комплект документи 

– не в оригинал, но съгласно наше протоколно решение от тези дни 

ви докладвам, тъй като е налице целият набор документи, а именно: 

диплома, декларация, предложение за новия член от упълномощен 

представител на политическата партия. 

И  ви  предлагам  решение,  с  което  да  освободим  госпожа 

Стоянка  Паунова  Гинчева  поради  нейното  заявление  по 

здравословни причини, като председател, респективно член на ОИК 

в  община  Велинград,  област  Пазарджик.  И  ще  ги  уведомим  да 

пристигнат в оригинал по пощата декларацията и молбите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Във  втората  част  на  диспозитива: 

назначава за председател, а не като председател. За освобождаването 

може да се каже: като председател, но за назначаването…

ИВАЙЛО ИВКОВ: И двете са верни. Приемам забележката. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2076-МИ/НР. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх.  № МИ-06-407 от  10 септември 2015 г.  относно наше 

Решение № 1984-МИ/НР. Решението се отнася за провеждането на 

консултациите  за  назначаването  на  секционните  избирателни 

комисии. Приехме го на 8 септември 2015 г. 

Във връзка с това в т. 1 от нашето решение – то е пред мен, 

виждам, че сме допуснали техническа грешка, тъй като в следващите 

абзаци на решението е поправено. Но в т. 1 – там, където е 25 дни 

преди изборния ден за назначаването на секционните избирателни 

комисии, не е 25 септември, а по хронограмата това е 29 септември 

2015 г. 

С оглед на това аз ви предлагам да вземем едно решение, с 

което да приемем поправка на техническа грешка в наше Решение № 

1984-МИ/НР, с което: вместо не по-късно от 25 дни преди изборния 

ден – 25 септември 2014 г., да се чете: не по-късно от 25 дни преди 

изборния ден – 29 септември 2015 г. 
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Не  съм  подготвил  проекта,  но  мисля,  че  можем  да  го 

приемем. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

съдържанието на предложения проект на решение. 

Коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2077-МИ/НР. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  брифинга 

запознахме  представителите  на  електронните  медии,  които 

присъстваха,  с  основните  решения,  които  бяха  приети,  като 

отбелязахме,  разбира  се,  че  основният  приоритет  беше 

назначаването  на  общинските  избирателни  комисии,  но  това  не 

попречи на  Централната  избирателна  комисия  да  приеме  и  други 

основни  принципни решения, свързани както с произвеждането на 

местните избори, така и с националния референдум. С изтичащите 

срокове,  от  които  основната  дата  е  14  септември  2015  г.,  когато 

изтича и срокът за подаване на декларации от граждани в държава – 

членка  на   Европейския  съюз,  регистрацията  за  националния 

референдум в ЦИК, т.е. всичките онези действия, които по нашите 

хронограми са  обвързани с  тази дата,  предстоящите  консултации, 

методиката за отчитане на резултатите от националния референдум, 

за  регистрираните  партии  до  момента,  както  и  коалиции  както  в 

изборите за общински съветници и кметове, така и за националния 

референдум. И дадохме думата за въпроси на медиите. 

Въпросите,  които бяха поставени,  основно бяха свързани с 

предложението  на  Съюза  на  демократичните  сили  с  оглед 
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бюлетината и евентуално тези затруднения, които се изпитват или 

пък  изкривявания,  които  се  получават,  като  ние  там  дадохме 

отговор, че това е въпрос, който предстои да бъде разгледан тогава, 

когато съответно се обсъжда и техническият образец на бюлетината, 

тъй  като  този  въпрос  няколко  пъти  вече  поред  в  брифингите  се 

задава. 

Другият  въпрос  беше  с  оглед  постъпилия  –  което  аз  ще 

докладвам,  но  е  качено  във  вътрешната  мрежа  –  въпрос  за 

евентуално тегленето на жребия за бюлетината. Като разбира се това 

е въпрос,  който ще бъде разгледан в комисията и ние казахме, че 

това  е  въпрос,  който ще се разглежда в  Централната  избирателна 

комисия тогава, когато бъдат разглеждани и проектите за жребиите. 

Това бяха основните въпроси, които вълнуваха колегите от 

медиите, след което приключи. Брифингът беше кратък. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Само да кажа, колега, тъй като вие не бяхте в залата, а и за 

всички  колеги.  Аз  съм  включила  тези  проекти  на  решения. 

Принципните решения, които предстои да бъдат приети в рамките на 

няколко дни, колеги, аз съм ги включила като точки в дневния ред, 

за да можем ние по-бързо да ги разгледаме и да ги приемем. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, пакетът от тези 

решения, както вчера колегата Ивков приключи с финансирането на 

предизборната  кампания,  условията  и  реда  за  предизборната 

кампания, тегленето на жребия в ЦИК за регистрираните партии в 

медиите и отразяването на тяхната предизборна кампания, тегленето 

на  жребия  за  бюлетината,  тегленето  на  жребия  за  регионалните 

центрове седят от 26 или 27 август на вниманието на колегите. Ако 

някой има някакви забележки, може да ги направи и да ги внасяме за 

обсъждане. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не разбрах предвид докладването 

от  колегата  Андреев  и  вашия  въпрос,  уважаема  госпожо 
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председател,  дали  точка  девета  ще  бъде  разгледана  днес,  на 

днешното заседание. Защото тя е по дневен ред.

И  другият  въпрос,  който  е   по-скоро  като  реплика  към 

колегата  Андреев:  в  Централната  избирателна  комисия  може  ли 

докладчикът  да  преценява,  че  ще  докладва  нещо  след  няколко 

заседания предвид че документът, с който аз не съм запозната, но е 

входиран,  е  относим  към  даден  проект  на  решение,  който  е  по 

дневен  ред.  И  на  мен  лично  това  не  ми  е  ясно.  Затова  задавам 

въпроса  и  дали  реално  точка  девета  от  дневния  ред:  проект  на 

решение за теглене на жребия за определяне на поредния номер в 

бюлетината,  ще  бъде  точка  от  дневния  ред.  Ако  има  съмнения 

относно това,  аз  ще ви моля действително с  оглед на това,  което 

колегата  Андреев каза,  че са отдавна изготвени,  да бъде точка от 

дневния ред. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колегата  Ганчева  може  би 

неправилно  е  разбрала  моя  доклад  с  оглед  факта,  че  пред 

представителите на медиите ние казахме,  че това е въпрос,  който 

предстои  в  следващите  заседания  да  бъде  разгледан  в  комисията, 

след  което  ние  ще ги  уведомим какво  е  решението.  Аз  не  бях  в 

началото и не знам с какво съм включен в дневния ред, но ако този 

въпрос следва да бъде разгледан, аз лично считам, че докладването 

на самото писмо, тъй като се отнася до  жребия на бюлетините, би 

следвало да бъде разгледано заедно с проекта. Ако желаете обаче и 

Централната  избирателна  комисия  реши,  че  предварително  и 

отделно  трябва  да  се  разгледа,  то  няма  проблем  –  аз  мога  и  в 

момента да го докладвам заедно с всичките останали писма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, от отговора, който 

дадохте, мен ми се изясни. Думите ми бяха провокирани от това, че 

вие казахте: ще го докладвам след няколко заседания. 
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Аз  не  правя  предложение  това  писмо  да  бъде  разгледано. 

Считам,  че  по  проекта  за  решение  за  теглене  на  жребия  за 

определяне на поредния номер в бюлетината, колегата докладчик да 

си прецени дали да разгледаме писмото. Аз правя предложение така 

както  е  по  дневния  ред  да  разгледаме.  С  другото  писмо  не  съм 

запозната. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Във  връзка  с  това  и  по  повод  на 

въпросите в брифинга, понеже не  знам дали е разглеждано писмото 

на СДС с предложението да бъде избегнат феноменът … (Реплики.)

Аз не си спомням, затова питам, защото не съм била. Да, но 

дотолкова доколкото касае, предлагам сега да разгледаме и него, ако 

се вземе решение да разглеждаме писмото с жребия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  предлагате  сега 

или заедно с проекта? 

РОСИЦА МАТЕВА: (Без микрофон.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Матева,  въпреки  че  сте 

извън  микрофон,  моля  да  не  ми  вменявате  думи  и  предложения, 

които не съм направила. Аз попитах просто, апострофирах колегата 

Андреев с оглед на това, което каза, че ще внесе на доклад писмото 

след няколко заседания. И зададох конкретен въпрос в контекста на 

т. 9 от дневния ред. Както се установи, колегата Андреев правилно 

изясни  след  това,  че  той  не  е  запознат  с  дневния  ред,  госпожа 

председателката  уведоми  комисията,  че  е  включила  точката  в 

дневния  ред.  Това  е  преценка  на  докладчика,  но  не  съм  правила 

предложение  и  изрично  го  казах  на  микрофон,  да  се   разгледа 

каквото  и  да  било  писмо.  Така  че  моля,  не  поставяйте  вашето 

предложение в зависимост от моето. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  наистина ли  искате  да  продължим този разговор? 

Заповядайте. Аз не знам по коя точка от дневния ред сме.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа с вчерашна дата  е  качено писмото,  което ни е 

изпратено официално до Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-10-112 от 00.09.2015 г. Входирано е в 13,36 ч. Колеги, моля да 

се  запознаете  с  него  и  в  момента,  в  който  се  докладва  проектът, 

тогава вече да седнем и да го обсъдим и него. Ако преценката е, че 

трябва предварително и отделно да бъде разгледано само то, аз това 

го оставям на вниманието на комисията. 

Освен това моля, госпожо председател,  да ми позволите да 

докладвам едно писмо, което е получено и което е свързано обаче с 

регистрация на партии. Това писмо е с оглед информацията, която 

очаква от нас една партия и тя е  във връзка с  искане да получат 

копие от протокола за проверката на подписите – да не бавим…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Сега  ви 

прекъсвам.

Колеги,  да  припомня,  че  бяхме  на  точка:  информиране  на 

Централната избирателна комисия за проведения брифинг. Колегата 

Андреев даде определена информация. 

Колеги, които бяхте на брифинга,  имате ли да допълните с 

него? – Не виждам. Благодаря ви, колеги. 

Колеги, връщаме се към точка: 

4.  Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  за  националния  референдум/решения  за  заличаване 

регистрация  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  местните 

избори. 

Колега Андреев там ще ви дам думата по този въпрос, защото 

е свързан с тази точка. 

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, 

в  моя  папка  МЗ  има  проект  на  решение  за  заличаване  на 

регистрацията  на  партия  „Обединение  Достойна  България“,  която 
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беше  регистрирана  при  условие  на  недовършена  проверка. 

(Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, прекъсваме.  

Колегата Матева искаше лично обяснение, за да приключим 

предишната  процедура.  Заповядайте,  и  след  това  продължаваме  с 

доклада.  Колега  Матева,  простете,  не  разбрах,  че  искате  лично 

обяснение. Заповядайте. Името ви беше посочено. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  аз  ще  се 

възползвам от дадената ми дума, за да помоля тогава, когато вдигна 

ръка,  като  на  всички  останали  членове  на  тази  Централна 

избирателна комисия, да ми бъде давана думата по възможност, а не 

все на мен да не ми бъде давана думата, да ми бъде употребявано 

името,  аз  да  нямам  възможност  да  кажа  какво  мисля.  В  крайна 

сметка аз съм член еднакво с всички и каквото имам да кажа мисля, 

че трябва да бъда изслушана, така както аз слушам всички останали. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  приемам 

забележката, колега Матева. Ще се постарая. 

Приключихме ли с предишните процедури? – Приключихме. 

Заповядайте, колега Златарева. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, 

в  папка  с  моите  инициали,  ви  предлагам  проект  на  решение  за 

заличаване  на  регистрацията  на  партия  „Обединение  Достойна 

България“,  която  беше  регистрирана  снощи  при  незавършена 

проверка. От протокола с вх. № МИ-04-03-117 от 10 септември 2015 

г. на ГД „ГРАО“ за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия  „Обединение  Достойна 

България“ в ЦИК, се установява, че общият брой на установените 

коректни  записи  е  2240.  Следователно  не  са  представени 

необходимите  2500  избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на 

партия  „Обединение  Достойна  България“.  При  тези  данни  не  са 

налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предложение последно от 

Изборния кодекс с  цитиране на наше Решение № 1522-МИ от 18 
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август  2015  г.  и  регистрацията  на  партията  при  условие  на 

незавършена проверка следва да се заличи. 

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

връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, последно изречение и чл. 135, ал. 5 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: заличава 

регистрацията на партия „Обединение Достойна България“… Питам 

само трябва ли да пишем, че е регистрирана с номера на решението 

или не? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, това е първото по рода си решение за заличаване на 

регистрация  за  предстоящите  избори  за  общински  съветници  и 

кметове. Затова много ви моля да погледнете във вътрешната мрежа 

в  папката  на  колегата  Златарева  току-що  докладвания  проект  на 

решение  и  да  направите,  ако  имате,  своите  допълнения  и 

възражения, за да имаме и тази бланка. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Вижте диспозитива. Интересува 

ме  дали  трябва  да  пишем,  че  заличава  регистрацията  на  партия 

„Обединение  Достойна  България“,  регистрирана  с  Решение  №… 

Трябва ли да  пишем номера на решението, с което сме регистрирали 

при условие на незавършена проверка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  колеги,  дали  е 

необходимо още веднъж ние да изписваме постъпилото заявление за 

регистрация,  приложените документи и всичко останало,  тъй като 

това  са  реквизити  на  мотивната  част  на  решението,  с  което  сме 

регистрирали  тази  политическа  партия  при  условията  на 

незавършена процедура. Така че колеги, това може би  би трябвало 

да отпадне. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Основание чл. 137, ал. 4. Член 137 

определя реда за заличаване на регистрацията по нейно искане, но 

ал.  4  казва,  че  алинеи  2  и  3  се  прилагат  и  при  заличаване  на 

регистрацията по чл. 135, ал. 5. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Член  135,  ал.  5  е  основният 

текст. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Член 135, ал. 5 във връзка с чл. 137, 

ал. 4, която казва, че ЦИК заличава. (Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Член 137 е, че партията сама може да 

поиска да бъде заличена регистрацията й. Аз мисля, че си е чл. 135, 

ал.  5.  Всъщност  се  присъединявам  към  това,  което  каза  колегата 

Сюлейман, че мотивната част би трябвало да започне с това, че сме 

ги регистрирали, пък при приключилата процедура по проверка не 

отговарят на изискванията. И това да е основанието за заличаване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първи  беше  колегата 

Ивков, втора е колегата Нейкова. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  проектът  да  изглежда  така, 

както го виждаме, със следните промени: 

След името „Обединение Достойна България“ в началото на 

стр. 2, да следва един нов абзац, който да казва следното: Партията 

бе  регистрирана  при  условията  на  неприключила  процедура  по 

проверката  по  чл.  …  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия № … от … И след това да продължи: от протокол № … с 

текста. 

И долу това, за което досега се говореше – да използвам, че 

съм  взел  думата,  за  да  кажа  и  моето  мнение.  Не  съм  съгласен  с 

колегата  Бойкинова,  че  чл.  137,  ал.  4  трябва  да  се  слага  в 

основанията.  Член  135,  ал.  5  е  относимият  текст,  който  касае 

заличаването  на  регистрацията,  а  чл.  137,  ал.  4  касае  когато 

заличаваме при други хипотези и там има бланкетна разпоредба за 

субсидиарно прилагане на чл. 135, ал. 5, но касае други отношения - 

когато партията иска да бъде заличена. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, наистина предлагам да 

падне  цялото  това  обяснение  какво  е  заявлението,  какви  са 

приложените  документи  и  пр.,  което  фигурира  в  предишното 

решение  за  регистрация  на  партията.  И  наистина  решението  да 

започне  с  едно  изречение,  че  партията  е   регистрирана  при 
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неприключена проверка с решение №… И после да продължи с: От 

протокола на ГД „ГРАО“ се вижда това и това. Това предлагам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  щях  да  предложа  да 

използваме решенията, които сме приемали при изборите за народни 

представители,  с  които  сме  заличавали  регистрация  при  същите 

обстоятелства. Такова е например Решение № 769. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз пък гледам Решение 

№ 775  –  то  е  същото.  Тоест,  едно  от  тези  решения като  бланка. 

Което означава, че в диспозитива ние ще изпишем регистрацията - с 

кое решение е регистрирана тази политическа сила. 

Колеги,  мисля,  че  вече  получихме  яснота  как  трябва  да 

изглежда  това  решение  и  за  всички  бъдещи  решения  от  този 

характер. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение заедно с корекциите, направени в залата, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2078-МИ/НР. 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с моите инициали проект 

№ 2088 е за промяна в ОИК – Брацигово. 

Постъпило е заявление с вх.  №  МИ-06-406/10.09.2015 г.  от 

Тодор Димитров Пройчев - упълномощен представител на коалиция 

от партии "АБВ (Алтернатива за българско възраждане)", за промяна 
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на член на ОИК. Нашето Решение е № 1666-МИ/НР от 1.02015 г. в 

община Брацигово, област Пазарджик. 

Приложено  е  предложението  в  оригинал.  Адресирано  е  до 

кмета,  а  след  това  кметът  на  общината  го  е  адресирал  до 

Централната избирателна комисия. Имаме не молба, а декларация от 

Мария Костадинова Чолакова - член на комисията, чиято замяна се 

иска – че същата поради невъзможност да изпълнява задълженията 

си  като член на ОИК, оттегля кандидатурата си, което аз считам, че 

може да се счита за молба за оттегляне. 

Дадено  е  и  предложение.  Тъй като  се  предлага  резервният 

член,  може  би  затова  не  са  приложени  необходимите  документи, 

които са по преписката отнапред, защото се иска назначаването на 

резервния член Мария Стефанова Караджова. 

И аз  ви предлагам  проект за решение във вида, в който го 

виждате, с диспозитив: 

Освобождава  като  член  на  ОИК  -  Брацигово,  област 

Пазарджик, Мария Костадинова Чолакова, ЕГН ...

Назначава за член на ОИК - Брацигово,  област Пазарджик, 

Мария Стефанова Караджова, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2079-МИ/НР. 
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Заповядайте по свързаната точка с предходната за доклада си, 

колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви писмо, постъпило 

от Гюнер Тахир като представляващ Национално движение за права 

и свободи, с вх. № МИ-10-115 от 09.09.2015 г., с което на основание 

чл. 133, ал. 5 се иска копие от протокола за извършената проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията, от ГД „ГРАО“. 

И аз съм подготвил едно писмо – проект № 5307 във вътрешната 

мрежа за вчерашното заседание, с което му предоставяме копие  от 

протокола  за  извършената  проверка.  С  оглед  на  това,  че  е 

политическа сила, която желае да го получи, затова го докладвам в 

момента. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така изготвеното писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  позволете  ми  да  направя  съобщение:  дошла  е 

извършената  проверка  на  списъка  с  избиратели,  подкрепящи 

политическа  партия  „Нова  България“.  Установен  е  необходимият 

брой  коректни записи  –  над  2500,  тъй  че  и  това  решение  вече  е 

потвърдено. 

Колегата Бойкинова ме подсети. Тя искаше отдавна точка в 

дневния ред, но не можахме да се видим с нея предварително. 
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Днес  изтича  срокът,  ако  ще  представяме  становище,  по 

молбата  за  тълкуване  на  решение на  Върховния административен 

съд. 

Колеги, предлагам ви да направим промяна в дневния ред и 

да погледнем тази точка с приоритет доколкото, ако ще излизаме със 

становище, до 17 ч. трябва да имаме становището. 

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

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

13.  Доклад  по  молба  за  тълкуване  на  решение  на 

Върховния административен съд. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

тълкуване на решение на Върховния административен съд, с което е 

отхвърлена  жалбата  на  политическа  партия  „ДПС“  и   е  оставено 

наше Решение № 1524 за назначаване съставите  на ОИК.  Самото 

искане е с вх. № МИ-08-13 от 3.09.2015 г. Аз ви го докладвах, но с 

този  входящ  номер  от  Върховния  административен  съд  е  дошло 

разпореждане,  с  което  ни  дават  възможност  да  вземем  писмен 

отговор. Тълкуването съм ви го качила пак в днешната мрежа, в моя 

папка МБ и е МИ-08-13. Това е самата молба, а отговора, който съм 

подготвила, е с № 5309. 

С  две  изречения,  аз  считам,  че  искането  за  тълкуване  е 

процесуално недопустимо, тъй като съгласно чл. 151, ал. 1 и 2 от 

ГПК, на тълкуване подлежат влезлите в сила решения, които не са 

изпълнени. Считам, че решението е влязло в сила. Знаете, че то е 

окончателно.  Считам,  че  сме изпълнили решението на  Върховния 
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административен  съд,  тъй  като   сме  назначили  265  общински 

избирателни  комисии,  които  към  момента  са  встъпили  в 

правомощията. Но в случай че съдът не приеме горното, считам, че е 

неоснователно,  тъй  като  въпросът,  който  искат  да  се  тълкува,  е 

относно  понятието  уседналост  или  по-конкретно  следва  ли 

кумулативно да са налице двете обстоятелства: избирателни права в 

изборите за общински съветници и кметове, и поне единият от двата 

адреса да е на територията на съответната община. Става въпрос за 

декларациите,  които  попълват  членовете  на  общинските 

избирателни комисии. 

Считам, че решението е ясно. Няма нужда от тълкуване, тъй 

като е отхвърлена жалбата, т.е. нашето решение е оставено в сила, в 

което  ясно  е  посочено  какво  трябва  да  декларират  членовете  на 

общинските  избирателни  комисии.  И  считам,  че  по  реда  на 

тълкуването  не  може  да  се  дават  указания  как  да  се  приложат 

правните последици на един влязъл в сила акт. Това е накратко. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, моля да се запознаете с така изложените аргументи и 

след това откривам разискванията. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Ако  прецените,  може  и  да  не 

взимаме становище? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  аз  не  водя 

статистика на делата, на които ЦИК е била страна, но досега не си 

спомням да сме вземали някакво отношение и може би това ще бъде 

прецедент в нашата практика.  Затова  аз  правя предложение такъв 

писмен отговор да няма по това дело. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други? Моля да се запознаете и след това. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако все пак ще изпращаме, предлагам да 

отпадне изречението на стр. 2: Това е така, тъй като тълкуването не е 
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средство за даване на разяснения и препоръки как да бъде изпълнено 

едно влязло в сила решение. 

Доколкото  разбирам,  аз  си  спомням  случая  –  той  беше 

дебатиран и тук: дали да имат адрес в общината или е достатъчно да 

е в Република България. Това беше доста интересен казус и в ЦИК 

преди да  вземем решение. Но при всички положения имаме наше 

решение,  което се обжалва от жалбоподател. И имаме решение, с 

което се отхвърля жалбата. Това решение според мен не подлежи на 

никакво изпълнение. То не е решение, което трябва да се изпълнява. 

Нямаме осъдително действие или някакви разпореждания. Така че 

това  ми  е   едното  основание.  А  и  считам,  че  достатъчно  ясно  е 

подчертана  тезата  в  проекта  за  отговор от  докладчика  и  без  това 

изречение. 

И другото, което е: може би там, където цитираме ГПК, все 

пак  да  дадем  и  текста  от  АПК,  който  казва,  че  за  неизяснените 

въпроси се прилага ГПК, защото в административното производство 

пред  Върховния  административен  съд  водещ е  Административно-

процесуалният кодекс - ако докладчикът приеме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, макар и набързо, се запознах 

със  становището.  Предлагам,  първо,  да  се  подложи  на  гласуване 

предложението да не се изпраща становище. Защото, ако се изпраща 

становище,  вече  би  следвало  да  се  обсъди,  особено  в  частта 

относно…  Аз  лично  имам  въпроси,  които  искам  да  поставя  по 

втората част от писмения отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, по този въпрос ще дебатираме ли или директно да 

поставя на гласуване дали да се изпраща или да не се изпраща? 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  мисля,  че  най-малкото  от  уважение 

към ВАС, каквото имаме, трябва да изпратим някакво становище. И 

то по толкова важен въпрос. Правилно е подготвено. Аз имам само 

тези забележки. 
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И използвам да кажа, че по същество съм за изпращане на 

становище.  Още  повече,  щом  е  подготвено.  Друг  е  въпросът  да 

дебатираме  по  него  и  да  видим  какво  ще  остане  и  какво  ще  се 

промени. Трябва да изпратим според мене. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други становища 

по този въпрос? – Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както винаги, аз ще направя твърдението, 

че не може постоянно да играем две напред, една назад – тъй както 

намерим за добре в определена ситуация, в друга ситуация. Ту се 

докладва едно, ту после друго. 

Ние становища по дела досега правихме ли? – Не. Но кой 

знае защо в един момент решихме, че тъкмо по това нещо трябва  и 

становище  да  направим.  Ето  тази  игра:  две  напред  –  една  назад, 

после две напред, после три встрани, е малко странна. 

После:  процесуалните  представители,  когато  се  явяват  по 

дела,  не  искат  становища  и  вкарват  каквото  намерят  за  добре,  а 

после се позоваваме на едни други решения при вече влезли в сила 

решения, които знаем, че не се обжалват на всичкото отгоре. 

Предлагам просто да не вземем становище в случая. Пък ако 

вземем становище в случая,  да  проведем дискусия по всички тия 

абзаци. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, мотивът ми да напиша това 

становище е защото тези дела се гледат в закрити заседания.  Ако 

естествено имаше открито заседание, нямаше да направя становище. 

Но така или иначе комисията да реши дали ще вземе становище или 

не.  Аз като докладчик считам,  че  съм длъжна да  имам отговор и 

мнение по въпроса, а каквото реши комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като сме само на микрофон, ще 

направя предложение да се поправи една много набиваща се на очи 

техническа грешка: комулативно се пише кумулативно – с две у-та. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  предлагам да  гласуваме 

ще  има  ли  становище  и  тогава  да  правим  коментар  по  самото 

становище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по същество това 

е  предложение  за  прекратяване  на  разискванията  и  гласуване  на 

принципния  въпрос  дали  ще  има  или  няма  да  има  становище. 

Понеже  не  виждам  други  изказвания,  направо  поставям  този 

принципен въпрос на гласуване. 

Колегите, които са за да има становище, моля да гласуват. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 11 (Мария Мусорлиева,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  5  (Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  

Метин Сюлейман).  

Колеги, становище ще има.  При 16 в залата: 11 на 5, така че 

становище ще има. 

Обсъждаме становището, колеги. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, становището по този писмен 

отговор по искането за тълкуване е повод Централната избирателна 

комисия  да  излезе  извън  черупката  и  да  каже  открито  и  ясно:  в 

крайна сметка вярно ли е това,  че всички членове на общинските 

избирателни  комисии… Не  ме  интересува  какво  ще се  изпрати  в 

съда. Интересува ме как да отговарям. Аз лично до този момент не 

съм  поставяла  въпроса  в  залата  по  повод  на  постъпилите  по 

телефона  въпроси  да  мен.  Вярно  ли  е  това,  че  членовете  на 

общинските избирателни комисии трябва да имат поне един адрес – 
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настоящ или постоянен – на територията на общината. И адресната 

регистрация да е  не по-късно от 24 април 2015 г.? 

Моля  този  въпрос  да  се  приеме  за  обсъждане  заедно  с 

писмения  отговор,  защото  ние  дължим  отговор  на  членовете  на 

ОИК, които поставят този въпрос пред нас. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  поставен  е  въпрос  за  обсъждане  по  повод  този 

писмен отговор. 

Заповядайте, колега. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз считам, че имаме влязло в 

сила Решение № 1524 на Централната избирателна комисия. В него в 

т.  15.1.,  буква  „ж“  е  казано:  с  постоянен  и  настоящ  адрес  на 

територията  на  Република  България  към  24  април  2015  г. 

включително. Това е влязло в сила решение и то е задължително. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Вижте,  става  въпрос  за  изясняване  на 

определен тип ситуация. Не става въпрос за процедури, на които се 

нагледахме. Проблемът е същностният проблем какво става в тези 

общински избирателни комисии.  А не  да  кажем,  че  са  започнали 

изпълненията  или не  са  почнали изпълненията  в  това  становище. 

Проблемът не е да се отхвърли това тълкуване, а да се разбере за 

какво точно иде реч. Ето затова става въпрос, а не просто печалба в 

зала или процесуални хватки в движение. Не е това проблемът.

Още  повече,  че  в  крайна  сметка  това  тълкуване  беше 

подадено  преди  да  започне  изпълнението  на  това  решение  за 

назначаване  на  въпросните  общински  избирателни  комисии  и 

съответно за законосъобразното им назначаване. А не да се изчаква 

на  другата  седмица,  след  10  дена  и  в  един  момент  да  тръгнем 

процесуално  да  спорим  сега,  в  момента  дали  е  почнало 

изпълнението  на  това  решение или не.  Моментът  на  подаване  на 

това искане за тълкуване във всеки случай е бил преди започването 

на изпълнението на въпросното решение. Във всеки случай. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря. 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В момента, в който постъпи искането 

на политическа партия „Движение за права и свободи“ за тълкуване, 

незабавно  до  един  час  беше  изпратено  във  Върховния 

административен  съд.  Образувано  дело  и  съответно  съдът 

предприема  процедурата  да  изпрати  на  ответната  страна  за 

становище, което е постъпило в Централната избирателна комисия 

на 3.09.2015 г. И ви докладвам сега. Докладвам го сега.  (Реплики.) 

На 3.09. ми е разпределено. Аз ви го докладвам днес – на 10.09.2015 

г. Това мога да кажа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отново твърдя, че спорът абсолютно не е 

относим  и  не  е  по  същество  на  становището.  Ние  можем  да 

проведем отново такъв дебат, можем да разискваме, макар че аз съм 

абсолютно съгласен с колегата Пенев, който кратко и ясно показа 

къде сме дали обосновката. Аз тогава също бях с по-особено мнение, 

но ние вече имаме решение, решението е влязло в сила и въпросът е 

има  ли  нещо невярно  или  нещо притеснително в  подготвения  от 

докладчика отговор или няма. Ако няма, нека да го изпратим, за да е 

в срок. Ако има, да кажем точно и ясно кой абзац в отговора не ни 

харесва. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Ивков. 

И  по  този  повод  аз  се  обръщам  към  колегата  докладчик: 

Колегата Ивков направи предложения. 

Колега Ивков, повторете ги. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Първото ми предложение е там,  където 

цитираме ГПК, да цитираме разпоредбата на АПК, който е законът, 

който прилага Върховният административен съд. Административно-

процесуалният  кодекс,  който  препраща  към  ГПК.  Това  е  по-

несъщественото, ако приеме докладчикът. 

58



И другото беше на стр. 2, където е „Решението на ВАС няма 

нужда  от  тълкуване…“  Този  абзац:  „По  реда  на  тълкуването  не 

могат да се дават указания как да се приложат правните последици.“ 

С това всичко съм съгласен. И да махнем изречението: Това е така, 

тъй  като  тълкуването  не  е  средство  за  даване  на  разяснения  и 

препоръки как да бъде изпълнено едно влязло в сила решение. 

Казах си мотивите. Първо, според мен няма какво да му се 

изпълнява  на това  решение.  Това решение не е  осъдително,  няма 

разпоредителни действия в него. То просто потвърждава едно наше 

решение, което е било оспорено от жалбоподателя. И второ, мисля, 

че е достатъчно ясна и без него тезата на докладчика. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата докладчик по тези предложения? 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Член  144  е  от  АПК  –  това  не  е 

проблем. 

По отношение на това кои решения подлежат на тълкуване – 

подлежат на тълкуване всички решения, а не само тези с осъдителен 

диспозитив. Подлежат на тълкуване всички решения, включително и 

на  Върховния  административен  съд,  а  на  Върховния 

административен  съд,  както  знаем,  диспозитивите  са:  отменя  или 

отхвърля.  Така  че  безспорно  е,  че  това  решение  подлежи  на 

тълкуване. А за да напише, че редът на тълкуването не е средство за 

даване  на  разяснения,  съм  имала  предвид  искането  за  тълкуване, 

което казва, че иска от съда да разясни по-конкретно кумулативно 

ли трябва да са налице двете обстоятелства. Искам да кажа, че по 

реда на тълкуването не могат да се дават разяснения какво е имал 

предвид съдът. 

Също така считам, че по реда на тълкуването, дори и да има 

нещо неправилно в едно решение, по реда на тълкуването не може 

да  се  породи  друг  правен  резултат,  освен  този,  който  е  в 

диспозитива: отхвърля жалбата. Тоест, нашият акт е оставен в сила. 

И по реда на тълкуването ние няма  как да породим други правни 

последици, освен тези, че нашият акт е такъв, какъвто е и членовете 
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на  ОИК  попълват  тези  декларации,  които  са  съгласно  нашето 

решение,  както  каза  колегата  Пенев.  Ако  водим  схоластични 

разговори, аз съм по-склонна дори и да го пращаме, защото в крайна 

сметка съдът извършва служебна проверка на допустимостта  най-

малко на искането. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Тъй като това е процедура изказване-реплика, имате право на 

дуплика. След това колегата Солакова. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Реплика  взимам.  Страхувам  се,  че 

колегата докладчик не ме разбра. С всичко съм съгласен принципно: 

че  подлежат,  че  не  само  тези,  които  не  са  изпълнителни.  Но  аз 

предлагам  изречението:  Това  е  така,  тъй  като  тълкуването  не  е 

средство за даване на разяснения и препоръки как да бъде изпълнено 

едно влязло в сила решение – да отпадне, защото считам, че и без 

него е достатъчно ясно. Ясно е, че не е такова средство. Първо ми 

идва  повече.  И  второ,  няма  какво  да  му  се  изпълнява  на  това 

решение според мен. Ако не е така, да ме поправи, защото аз не съм 

чел  решението,  но  доколкото  разбирам:  има  жалба  –  има 

потвърждаване на наше решение. Нямаме указания.

А  иначе  всичко,  което  каза,  е  така.  Просто  аз  само  това 

изречение мисля, че трябва да отпадне. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, решението е влязло в сила – 

Решение № 1524, но ние трябва да изясним какво се има предвид в 

Решение № 1524 и искам да цитирам от решението на съда: 

„В приетата декларация към Решението № 1524 е въведено 

изискването членовете на ОИК да имат постоянен и настоящ адрес 

на територията на Република България и поне един от тях да е на 

територията на съответната община към 24.04.2015 г., т.е. налице е 

изискване за уседналост на територията на съответната община.“

Ако ме беше попитал субектът,  който отправя  искането  за 

тълкуване, аз дори щях да кажа, че решението в тази мотивна своя 

60



част  не  се  нуждае  от  тълкуване,  защото  по-ясен  изказ  в  съдебно 

решение  –  да  кажа  –  не  мога  и  да  очаквам.  Казано  е  не  само 

съждението. Обяснено е допълнително с:  т.е. налице е изискване за 

уседналост на територията на съответната община. 

Когато  се  задават  въпроси  от  членове  на  общински 

избирателни  комисии,  до  този  момент  съм  казвала,  че  ЦИК  ще 

преценява при назначаването – нещо, което не се случи. И е крайно 

време да си го кажем поне на глас помежду си. 

Лично аз считам, че ЦИК сега трябва да приеме, след като 

тълкуването по прилагането на тази разпоредба от Изборния кодекс 

на  съда  по  повод  на  Решение  №  1524,  е  такова,  Централната 

избирателна  комисия  изрично  трябва  да  се  произнесе  по  въпроса 

доколко е необходимо поне единият адрес на членовете на ОИК да 

са  на територията на общината. Това не е част от неправилност на 

решението за самото назначаване, тъй като Централната избирателна 

комисия не е обсъждала този въпрос и не е изследвала връзката с 

общината  при  назначаването  на  отделните  членове.  Считам,  че 

Централната избирателна комисия дължи на съда тази проверка сега. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  както  казах  преди  малко, 

дори и неправилно в мотивите на съда да е  записано,  по реда на 

тълкуването  не  може да  се  постигне  друг  правен  резултат,  освен 

който  е  в  това  решение:  отхвърля  жалбата.  Нашето  решение  е 

оставено  в  сила.  Правните  последици  са,  че  членовете  на  ОИК 

попълват декларациите такива,  които ние сме приели. Независимо 

че има едно изречение в мотивите на съда. Има  друг ред и той се 

нарича  очевидна  фактическа  воля,  когато  в  мотивите  е  изразено 

едно, а в диспозитива – друго. Тоест, имаме друг процесуален ред, 

по който може да се изправи това. Но не и по реда на тълкуването, 

разберете. Това е, което искам да кажа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Това  е  процедура  по  изказване-реплика-дуплика. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Моля колегата да не изтъква факта, 

че  е  друг  редът,  по  който  можеше  да  се  стигне  до  промяна  на 

диспозитива.  Такова  нещо  не  съществува.  За  да  има  очевидна 

фактическа  грешка,  трябва  да  има  разминаване  и  разлика, 

противоречие  между  мотивите  и  диспозитива.  Напротив,  не  е 

разлика, а когато се базира върху едни неправилни факти, не можеш 

да  направиш правилни изводи,  ерго  диспозитивът  ти просто  не  е 

правилен. Но той е предмет на съдебен контрол. 

В този случай ние не обсъждаме съдебното решение. Ние не 

обсъждаме  има  ли  искане  да  се  доведе  до  резултат  промяна  на 

диспозитива.  Ние обсъждаме какви изисквания трябва да има към 

членовете  на  общинската  избирателна  комисия.  И  аз,  поставяйки 

въпроса  в  единство  с  писмения  отговор,  поставям  въпроса  на 

вниманието на  ЦИК да  го  реши.  Защото не  може в  ОИК да има 

членове, които не отговарят на това изискване на закона: да имат и 

два адреса, и двата им адреса да не са на територията на общината. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, два въпроса са поставени. Единият е по отношение 

на  така  предложения  писмен  отговор.  Другият  е  и  във  връзка  с 

решението на  съда. 

Колеги,  по  писмения  отговор  още?  –  Заповядайте,  вие 

искахте изказване. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  първия  абзац  не  знам,  пак  да  се 

повторя.  Елегантно  е  пропуснато  кога  е  подадено  тук,  в  ЦИК, 

искането за тълкуване и от коя дата е. Това е единият момент: че 

това  искане  за  тълкуване  е  подадено  преди  започването  на 

изпълнението на това решение, за което се твърди. И както виждаме, 

и тези комисии, дето така в едно общо изречение са назначени към 

някаква  си  дата,  към  момента  на  подаването  на  искането  за 

тълкуване това решение не е започнало да се изпълнява, защото чак 

след това решение почнахме да назначаваме ОИК. В този смисъл то 
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си  е  направо  допустимо  по  първия  абзац  –  че  видите  ли,  било 

започнало  изпълнението на това  решение,  че  сме били назначили 

едни  265  ОИК,  поради  което  искането  било  вече  процесуално 

недопустимо… 

Не е вярно това. Има един промеждутък, който е хванат от 

подаването  на  искането  за  това  тълкуване,  поради  което  е 

процесуално допустимо това искане. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  други  становища?  –  Не  виждам,  колеги,  други 

становища. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имам  процедурно  предложение  да 

гласуваме дали да има становище или не. И ако гласуваме да има 

становище,  да  гласуваме  така  представения  ни  проект.  Разбрахме 

тезите. Ясно е всичко според мене. Вече едва ли ще се каже нещо 

ново по въпроса. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По същество приемам предложението ви като прекратяване 

на  разискванията,  колега  Ивков,  доколкото  по  първата  част  от 

вашето  предложение,  вече  такава  процедура  проведохме  и  стана 

ясно,  че  ще  има  писмен  отговор.  Освен  ако  не  предлагате 

прегласуване. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да гласуваме постъпилото от 

мене предложение и целия проект. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  против –  3  (Ерхан Чаушев,  

Севинч Солакова, Метин Сюлейман).  
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Предложението  се  приема.  Прекратяваме  разискванията, 

колеги. 

Колеги, който е съгласен с така предложения писмен отговор, 

ведно  с  допълнението,  направено  като  позоваване  на  съответната 

норма в АПК, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  –  4  (Александър 

Андреев, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Метин Сюлейман).  

Колеги, това е писменият отговор. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Считам, че трябваше по-конкретно да се 

опишат  фактите  с  момента  на  подаването  на  заявлението  за 

тълкуване на това решение. Считам, че тези общи формулировки, 

които даваме по отношение на допустимостта, са неправилни. Към 

момента  на  подаване  на  искането  за  тълкуване  това  решение  на 

Върховния административен съд не беше влязло в сила.  Нямахме 

назначени общински избирателни комисии към момента на подаване 

на това искане за тълкуване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, съобщения.

Първо,  аз   ще  направя  няколко  и  след  това  колегата 

Златарева. Намирам всичките за спешни. 

Колеги,  за  политическа  партия  „Вот  консерватори“ 

резултатът  от  проверката  е  негативен.  Установените  коректни 

записи да под необходимия брой. Това е за колегата Матева. 

Колеги, „Движение за благоденствие и възход“ – резултатите 

от проверката: коректни записи под изискуемия брой. 

Партия  „Другата  България“  –  установени  коректни  записи 

под изискуемия брой – колегата Ганчева. 
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Колеги, партия „Бургас“ и партия „Нова зора“ – това са втори 

списъци и  аз  ще помоля дали и доколкото с  първите проверки и 

вторите проверки се постига изискуемият брой. 

Колеги, ето ви ги. 

И колегата Златарева за важно съобщение. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Уважаеми  колеги,  от 

Министерството на външните работи лично заместник-министърът 

господин  Румен  Александров  искаше  да  съобщи  днес  на 

Централната  избирателна  комисия,  че  от  Турското  външно 

министерство са обявили най-официално – ще следва и писмо, че 

секции в Турция за гласуване за националния референдум ще бъдат 

разрешени  само  в  посолството  и  в  генералното  консулство.  Това 

следвало от грижи за сигурност и други съображения. Но така или 

иначе, работната група 1.10.  трябва да се събере, за да помислим как 

ще  заличим  тези  места  и  какво  ще  правим.  Но  сега  затова  той 

спешно ме търсеше – да се съобщи това на Централната избирателна 

комисия. 

Освен  това  същата  е  ситуацията  в  Афганистан,  Кабул.  С 

Министерството  на  отбраната  ще  говорят  за  Кандахар,  и  с  Ирак, 

където също считат, че не трябва да има референдум от гледна точка 

на сигурността. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, продължаваме – има поправка на технически грешки 

и промени. Заповядайте. 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК - продължение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-307 

от  10.09.2015  г.,  е  постъпила  молба  до  Централната  избирателна 

комисия от Атанас Николов Балабанов, назначен за член в ОИК – 

Гоце  Делчев,  с  наше  Решение  №  1891-МИ/НР  от  04.09.2015  г. 

Молбата е в едно изречение: 
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„Уважаеми дами и господа – членове на ЦИК, поради лични 

причини не мога да изпълнявам ангажиментите си в ОИК – Гоце 

Делчев. Моля ви да бъда освободен от заеманата от мен длъжност в 

ОИК – Гоце Делчев, като бъде поставен резервният кандидат.“ И се 

е подписал. 

Уважаеми  колеги,  направих  справка   по  папката  за 

назначаване  на  общинската  избирателна  комисия  в  община  Гоце 

Делчев.  Лицето  Атанас  Николов  Балабанов  е  назначен  за  член. 

Освен  това  той  е  и  упълномощен  представител  на  коалиция  от 

партии  „ББЦ“,  така  че  се  свързах  по  телефона  на  предоставения 

телефон в предложението на коалиция „ББЦ“. Свързах се с лицето 

Атанас  Балабанов  и  му  дадох  указания  да  представи,  тъй  като  в 

предложение за  резервни членове са посочени три имена,   за  кое 

конкретно лице става въпрос, кое конкретно лице той предлага. И 

своето  предложение  да  конкретизира  в  писмено  заявление,  в 

оригинал, което да изпрати на Централната избирателна комисия. 

Освен това към това конкретизирано в заявлението лице, към 

заявлението да представи и декларация в оригинал от лицето, както 

и копие от неговата диплома. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада. 

Колеги, има проект на решение от колегата Христов. 

17. Проект на решение за определяне броя на мандатите 

на общинските съветници по общини. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  проект  за  решение 

относно  определяне на броя на мандатите за общински съветници 

при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. Това е по повод неколкократни обаждания на 

госпожа Солакова, а може би и на други от вас, а и от общините се 

обаждат  колко   трябва  да  бъде  броят  на  общинските  съветници. 

Вярно е, че той е  определен в  Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  но  тъй  като  ние  сме  тези,  които 

организират изборите, може би е редно да издадем такова решение. 
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Пък и разбрах, че за изборите през 2011 г. е било издадено. Затова 

именно  предлагам  този  проект  на  решение,  че  

на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс и във връзка с 

чл.  13  и  19  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация,  предлагам  да  вземем  следното  решение:  

1. Общинската избирателна комисия в срок до 15 септември 2015 г. с 

решение  определя  броя  мандати  за  общински  съветници  за 

съответната  община,  които  следва  да  бъдат  разпределени  на 

изборите  на  25  октомври  2015  г.

2.  Броят  на  мандатите  за  общински  съветници  се  определя  в 

зависимост от броя на населението на общината към 11 август 2015 

г. Населението на общината се определя въз основа на регистрите за 

населението,  водени от  общинските  администрации в  съответната 

община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на 

територията й. Броят на населението се установява със справка от 

съответното  териториално  звено  на  ГД  "ГРАО"  в  МРРБ.

3.  Броят  на  мандатите  се  определя  съгласно  чл.  19  от  Закона  за 

местното самоуправление и местната администрация, както следва:

3.1.  при  население  на  общината  до  5000  души  -  11  съветници;

3.2.  при население  на  общината  до 10  000 души -  13  съветници;

3.3.  при население  на  общината  до 20  000 души -  17  съветници;

3.4.  при население  на  общината  до 30  000 души -  21  съветници;

3.5.  при население  на  общината  до 50  000 души -  29  съветници;

3.6.  при население  на  общината  до 75  000 души -  33  съветници;

3.7.  при население на общината до 100 000 души - 37 съветници;

3.8.  при население на общината до 160 000 души - 41 съветници;

3.9. при население на общината над 160 000 души - 51 съветници;

3.10.  за  Столичната  община  -  61  съветници.

4. Копие от решението на общинската избирателна комисия по т. 1, 

т.е.  задължението  да  направи  това  до  15  септември  2015  г.,  се 

изпраща  незабавно  на  съответната  община  и  на  Централната 

избирателна комисия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари по този проект на  решение? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

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

Колеги,  това  е  Решение  №  2080-МИ,  с  което  давам  15-

минутна почивка, колеги. 

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Колеги,  преди  да  продължим  с  дневния  ред,   няколко 

съобщения и разбира се, протоколни решения, свързани с тях. 

Заповядайте, колега Златарева. 

18. Въпроси. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, във връзка с питане на 

„Информационно обслужване“ АД до кой последен момент следва 

да  е  открита линията  за  подаване  на  електронни заявления  извън 

страната,  според  нашата  хронограма  е  29  септември  2015 

г.включително, но бих желала да предложа часа: 24 часа българско 

време, а не местно време, защото от „Информационно обслужване“ 

АД казаха, че те могат да преценяват само по българско време. 

29 септември 2015 г., 24 ч. българско време. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Колеги, други становища по този въпрос не виждам. 

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

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, съобщения във връзка с извършените проверки. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-04-03-121  от  10 

септември  2015  г.  сме  получили  резултат  от  допълнителната 

проверка  от  ГД  „ГРАО“,  отнасящ  се  до  списъка  с  избиратели, 

подкрепящи регистрацията  на политическа партия „Бургас“. Както 

знаете,  с  Решение  № 2044 от  9.09.2015  г.  ние  регистрирахме  ПП 

„Бургас“  в  условията  на  неприключила  процедура.  След  втората 

проверка коректните записи са над 2500. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с писмо с вх. № МИ-04-03122 от 

10.09.2015 г.  сме получили резултата от извършената проверка на 

допълнителния списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

политическа  партия  „Нова  зора“.  По  същия  начин  проверката 

надхвърля 2500 изискуеми подписи. Затова  предлагам да им бъде 

издадено  удостоверение,  тъй  като  партията  е  регистрирана  в 

условията на неприключила процедура с наше Решение № 2042 от 

09.09.2015 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Очаквам  от  ГД  „ГРАО“  да  изпратят  резултати  за  още 

проверки до 17,45 . и тогава ще имаме още такива доклади. 

Колеги, в момента правим съобщения по жалби.

Заповядайте, колега. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, това е било на 

доклад на колегата Сидерова първоначално. Докладвам към вх. № 

МИ-23-7 от 09.09.2015 г. Пусната е  жалба от Мая Стоянова Томова 

–  член  на  Сдружение  „Гражданска  алтернатива  Елин  Пелин“,   с 

което се жалват, че към дата 3 септември – тя първо е говорила за 

секционната  избирателна  комисия,  след  това  за  районната 

избирателна  комисия  от  26.  МИР  –  няма  работеща  избирателна 

комисия. 

След това имаме от 09.09.2015 г. нов имейл, с който прави 

уточнение, че се отнася до  общинската избирателна комисия – Елин 

Пелин.  И  ни  уведомява,  че  общинската  избирателна  комисия  не 

работи.  Към  8.09.2015  г.  в  5,57  ч.  няма   публикуван  дневен  ред, 

както и няма дежурни,  които да  работят  и  заседания.  С оглед на 

което е невъзможно да бъдат излъчени и регистрирани инициативни 

комитети за издигане на независими кандидати. 

Във  връзка  с  това  аз  извърших проверка  на  страницата  на 

ОИК – Елин Пелин. На самата страница са качени всички решения, 

които са приети от 5.09. до 9.09.2015 г., както и е обявен дневният 

ред на общинската избирателна комисия и за днешното заседание. 

Считам,  че  в  тази  връзка  общинската  избирателна  комисия  е 

започнала работа и предлагам това да остане за сведение, а ако вие 

прецените,  да  напише  един  кратък  отговор,  че  от  извършената 

проверка общинската избирателна комисия работи и няма пречка те 

да си представят документите. 

Но за мен принципно е за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  за  сведение  или  отговор?  –  Виждам,  че   общото 

съгласие е за сведение. 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,   докладвам ви касационна 

жалба от политическа партия „Българска левица“ срещу решение на 

Централната  избирателна  комисия,  относно  регистрацията  на 
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„Българска левица“. С две изречения, в жалбата твърдят, че съгласно 

устава,  Националният  комитет  на  партията  осъществява 

политическата дейност и тя има право да взима решение за участие 

на партията в изборите. А тя е взела решение да участва в коалиция 

„Българска радикална левица“, която е регистрирана. 

Ще  бъде  окомплектована  и  изпратена  на  Върховния 

административен съд. 

Също  така  искам  да  ви  направя  съобщение,  че  за  утре 

Върховният административен съд има насрочени пет дела.  Това е 

срещу ОИК – Златица, ОИК – Тетевен, ОИК – Неделино,  ОИК – 

Гоце Делчев и ОИК – Пазарджик. Предлагам  колегата Пенев да се 

яви. Насрочени са за утре от 14 ч. 

Също  така  искам  да  ви  съобщя,  че  имаме  решения  по 

вчерашните седем дела. Всички жалби са отхвърлени и са относно: 

ОИК –  община  Антон,  ОИК –  Балчик,  ОИК –  Суворово,  ОИК – 

Главиница. За всичките отхвърлят жалбата и потвърждават нашите 

решения. А на Патриотичния фронт са прекратени делата. 

Това искам да ви кажа като доклад. Решенията ще кача във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Ганчева има един въпрос, който трябва да обсъдим

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  председателят  на  ОИК  – 

Варна,  ми  постави  следния  въпрос  и  аз  прецених,  след  като 

разговарях с колеги в оперативен порядък, тъй като общо взето сме 

обединени около становището си, но всеки по различен начин. 

При  подаване  на  заявлението  за  регистрация  на  местна 

коалиция, едно от изискванията е да се приложи удостоверение за 

банкова сметка на името на партията, която е определена по чл. 164, 

ал.  2,  която  ще  обслужва  само  предизборната  кампания.  В  тази 

връзка  в  това,  което  е  постъпило  в  ОИК  –  Варна,  сметката  е 

различна от тази, която партията е заявила при регистрацията си в 
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Централната  избирателна  комисия.  Може  ли  да  бъде  различна,  е 

въпросът. 

Аз лично считам, че няма пречка да бъде различна, но да се 

обединим около това или съответно около друго. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари и становища. 

Първа беше колегата Нейкова, след това колегата Ивков. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  считам,  че  и  двата 

варианта са възможни. Може да е същата сметка, както е заявена при 

регистрацията на партията или коалицията в ЦИК. Може да бъде и 

новооткрита,  която  да  обслужва  местната  коалиция.  Също  така 

смятам, че има значение какво пише в решението за създаване на 

местната коалиция. Те може там да са си разписали подробно този 

въпрос. Но дори и да не е разписан, достатъчно е, че е определена 

партия, която да отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност, и банковата сметка да е на името на тази партия. А дали 

ще бъде същата или нова, няма никакво значение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Принципно  това  е  една  от 

задължителните и необходими предпоставки, които да са налице, за 

да регистрираме партиите пред нас. От друга страна, при местните 

коалиции –  те  нямат  собствени средства.  Там могат  да  се  правят 

дарения  или  средства  постъпват  в  една  от  съставните  партии  на 

местната коалиция, респ. една от партиите, която членува в местна 

коалиция. И е малко сложно. От тази гледна точка не би следвало да 

има проблем и на това основание. 

Но когато пък, ако има друг случай, в който се подава друга 

сметка,  извън  тази  в  Централната  избирателна  комисия  при 

регистрацията, аз считам, че следва да бъдем и нарочно уведомявани 

затова, че е сменена сметката или че ще се обслужва и по тази.  А 

иначе в заявлението,  за  да поправя докладчика,  това не е  сметка, 

която ще обслужва само предизборната кампания, а сметка,  която 
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ще  обслужва  предизборната  кампания.  В  смисъл,  няма  я  думата 

„само“, доколкото си спомням. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Ивков,  има 

специална  разпоредба  в  Изборния  кодекс,  която  предвижда,  че 

общинските  избирателни  комисии  след  приключване  на 

регистрациите  са  длъжни,  както  и  Централната  избирателна 

комисия,  да  изпратят  в  5-дневен  срок  информация  до  Сметната 

палата. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков,  това  по  което  ме 

поправихте,  е  законовият  текст  по  т.  6  на  чл.  148,  ал.  5.  Аз  го 

прочетох  целия:  удостоверение  за  банкова  сметка  на  името  на 

партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната 

кампания. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не правя забележка на вас, нито пък 

можем да спорим за Изборния кодекс – той е пред очите ми. Казвам, 

че  в заявленията  и приложенията  ние пишем: която ще обслужва 

предизборната  кампания  –  доколкото  си  спомням.  Може  и  да 

бъркам. Така си го спомням. В самото заявление, което приемахме, 

мисля, че думата „само“ я няма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че  сме 

обединени около становището,  че  може да  бъде  същата,  може да 

бъде и друга. 

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

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  в  оперативен  порядък  започваме  да  говорим  по 

въпроси, свързани с работата на общинските избирателни комисии. 
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И аз моля да поставим въпросите и на камера. Успоредно вървят две 

точки  в  момента,  колеги:  въпроси,  свързани  с  работата  на 

общинските  избирателни  комисии  и  свързани  със  съобщения  за 

жалби. 

Колеги,  по  повод  работата  на  общинските  избирателни 

комисии  обсъждахме  в  оперативен  порядък  едно  съобщение  на 

страницата. Аз ще помоля колегата Солакова да го формулира. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като Решение № 1632-

МИ дава много повече отговори на много повече въпроси, свързани 

с отпуска на кандидатите за кметове и кметовете, които макар и да 

са кандидати за общински съветници,  трябва да излязат в отпуск с 

оглед на функциите, които изпълняват в изборния процес, предлагам 

съобщението,  което  касае  тези  въпроси,  тъй  като  само  частично 

отговаря  на  въпросите,  да  бъде  заменено  с  ново  съобщение,  че 

въпросите, свързани с отпуска на кметовете, които са кандидати за 

кмет и/или общински съветник, както и органите, които следва да 

издадат или да приемат актове за тяхното заместване и сроковете, в 

които се заместват, са уредени в Решение № 1632-МИ от 18 август 

2015 г. на ЦИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Матева и за другите въпроси. Вие бяхте 

извън  залата,  когато  започнахме  да  ги  обсъждаме,  свързани  с 

въпроси от ОИК. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  с  писмо,  изпратено  по 

електронната  поща  на  мейла  на  ЦИК,  вх.  №  МИ-15-284  от  8 

септември 2015 г.,  е отправено искане от общинската избирателна 

комисия в Монтана, за необходимостта от назначаване на един брой 

допълнителен експерт – ІТ специалист, за времето от  14 септември 

до  приключване  на  местните  избори.  Искането  е  обосновано  с 

обстоятелството, че общинската избирателна комисия – Монтана, е 

една  от  най-натоварените  комисии  в  област  Монтана.  Броят  на 

секционните  избирателни  комисии  варира  от  81  до  84  СИК  и  е 

близък до горната граница, която сме определили в т. 1.2. в Решение 

№ 15546 от 27 август 2015 г. 

Обосновали  са  подробно,  че  допълнителният  експерт  ще 

извършва  видовете  дейности,  които  са  посочени.  Изпратили  са  и 

протокол от заседание на общинската избирателна комисия, на което 

са взели решение да  направят искането до Централната избирателна 

комисия. 

Моето лично мнение е, че следва да им разрешим да назначат 

още един специалист. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? 

Колеги, чухте направеното предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ще  подготвя  писмо,  с  което  им 

отговаряме положително. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със съобщенията по жалбите и след това заличаването. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба, 

постъпила в Централната избирателна комисия, с вх. № МИ-10-121 

от  10  септември  2015  г.  в  16,38  ч.   от  Виктор  Петров  Костов  – 

председател  на  Християн-реформистка  партия,  срещу Решение  № 

2059-МИ от 9 септември 2015 г., с което отказахме регистрацията на 

тази партия. 

Ще бъде възложено на юрисконсултите в администрацията за 

окомплектоване и изпращане във Върховния административен съд. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-10-

113 от 9 септември 2015 г. По електронната ни поща е постъпила 

жалба  от  Цветомир  Михов  –  упълномощен  представител  на  ПП 

„ГЕРБ“ за област Габрово, срещу Решение № 7-МИ от 8 септември 

2015  г.  на  общинската  избирателна  комисия  в  Трявна,  с  което 

решение общинската избирателна комисия се е произнесла по негова 

жалба срещу Заповед № 376 от  3  септември 2015 г.  на  кмета  на 

община Трявна, за образуване на избирателни секции. 

Впоследствие,  на  днешна  дата  пристигна  жалбата  и  в 

оригинал.  А  освен  това  след  свързването  ми  с  председателя  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Трявна,  по  електронната  ни 

поща пристигнаха и първоначалната жалба, с която е била сезирана 

общинската  избирателна  комисия,  както  и  други  материали  по 

преписката, които са относими във връзка с разглеждането на тази 

жалба.

Всички  материали  са  качени  във  вътрешната  мрежа  за 

вчерашното и днешното заседание и тази жалба ви я докладвам за 

запознаване, като считам, че и утре не е късно да се произнесем с 

решение по нея. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Аз само искам да кажа, че имаше още една такава жалба по 

повод  решение  на  ОИК  във  връзка  със  заповеди  на  кмета  за 

образуване на секции. Добре е утре, но е важно да ги разгледаме по 

спешност. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам вх.  № МИ-15-272 

от  8  септември  2015  г.  В  Централната  избирателна  комисия   е 

постъпила  жалба  от  Елка  Иванова  Станчева  -   общински 

ръководител на ПП „ГЕРБ“  в  Антоново, срещу Решение № 3 от 5 

септември 2015 г. на общинската избирателна комисия в Антоново. 

Жалбата е постъпила на 8 септември 2015 г. на електронната 

ни поща в копие. В същия ден я докладвах, колеги, за запознаване. 

На 9 септември е пристигнала жалбата и в оригинал. 

Колеги, във вчерашно заседание, в папка с моите инициали е 

подготвен  проект  на  решение  във  връзка  с  жалбата.  Проектът  на 

решение  е  с  №  2064.  Докато  се  запознавате  с  проекта,  мога  да 

докладвам накратко фактическата обстановка. 

На 5 септември 2015 г.  общинската избирателна комисия в 

Антоново  се  събира  за  първото  си  заседание.  В  дневния  ред  е 

включена и точка за сформиране на работна група от специалисти в 

състав:  технически  сътрудник  и  експерт.  След  проведени 

разисквания  общинската  избирателна  комисия   взима  решение  за 

технически  сътрудник  да  определи  лицето  Маргрета  Иванова 

Петрова,  а  за  експерт  –  лицето  Марко  Русев  Марков,  който  е 

назначен с  наше решение за секретар на общинската избирателна 

комисия. 

На 7 септември 2015 г. е постъпила жалба от Елка Иванова 

Станчева  –  общински  ръководител  на  ПП  „ГЕРБ“   в  Антоново, 

срещу  това  Решение  №  3  на  общинската  избирателна  комисия. 

Жалбата е заведена под № 3 в 12,05 ч. 

В същия ден, във връзка с депозираната жалба председателят 

на общинската избирателна комисия свиква заседание на същата с 
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дневен ред: запознаване с жалбата и взимане на решение за отмяна 

на Решение № 3 на общинската избирателна комисия – Антоново. 

След проведени разисквания са се очертали становища, че за тази 

работна група за експерт е необходимо да бъде привлечено лице, 

което разполага със съответните технически познания,  за да може 

да  подпомага  дейността  на  общинската  избирателна  комисия.  И 

съответно  всички  са  се  обединили  около  становището,  че  Марко 

Русев Марков разполага с тези качества и е подходящ да изпълнява 

тези дейности. Като освен това колегите са приели, че няма законово 

противоречие  и  законово  ограничение  за  съвместяване  на  двете 

дейности. 

Съответно при гласуването след приключване на дебата, само 

председателят е гласувал за отмяната на Решение № 3. Останалите 

10  членове  на  общинската  избирателна  комисия  са  гласували 

против, в резултат на което са взели Решение № 6 от 7.09.2015 г., 

което е в смисъл: не отменя Решение № 3. 

С Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. са определени 

месечните възнаграждения на членовете на  ОИК за подготовка и 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г.,  съгласно методика,  която е  приложение към 

решението.  От  това  решение  е  видно,  че  възнагражденията  на 

общинските избирателни комисии, както за техните членове, така и 

за  ръководството  им,  са  определени  по  размер  точно  и  не  е 

възможно този размер да бъде изменян и променян – нито в посока 

да бъде увеличен, нито в посока да бъде намален. 

Точка 8 на това решение гласи, че за подпомагане дейността 

на  ОИК  за  периода   от  назначаването  на  ОИК  до  седем  дни  до 

обявяване на изборния резултат, може да се  наемат специалисти и 

технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва: за 

специалист – 610 лв.; за специалист-технически сътрудник – 380 лв. 

При тълкуването на посочената разпоредба за мене е съвсем 

ясно,  че  тези лица се привличат за подпомагане на дейността на 

ОИК  тогава,  когато  е  налице  такава  необходимост  и  когато 
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общинската  избирателна  комисия  не  може  да  изпълни  всички 

дейности, които са свързани с нейната работа, без привличането на 

тези лица допълнително, извън състава на общинската избирателна 

комисия. 

В този смисъл аз съм подготвил проект на решение, с което 

приемам  и  предлагам  да  отменим  Решение  №  3  като 

незаконосъобразно,  защото  противоречи  на  решението  ни  за 

определяне  на  възнагражденията  на  общинските  избирателни 

комисии,  като  считам,  че  не  съществува  пречка  секретарят  на 

общинската  избирателна  комисия  да  съвместява  дейностите, 

включително  по  извършване  на  тези  специфични  технически 

дейности  във  връзка  с  поддържането  на  интернет  страницата  и 

други,  свързани  с  информационни  технологии,  но  не  съществува 

каквото  и  да  било  основание  възнаграждението  му  да  бъде 

увеличено. 

И във връзка с това, колеги, предлагам да отменим Решение 

№ 6, с което е потвърдено първоначалното решение на общинската 

избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  моля,  запознайте  се  с  предложения  проект  на 

решение. Имате ли коментари, предложения? 

Заповядайте. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, аз мисля, че казусът е 

твърде ясен и очевиден. Не може секретар на общинска  избирателна 

комисия да бъде назначен за експерт по същото време и на същото 

място. И това е казусът. Как е записано, какво е написано – вярно, 

колегата Пенев доста големи мотиви е написал, но това е казусът. Аз 

не мисля, че можем по друг начин да разсъждаваме, освен че това не 

може да се случи. Тоест, предлагам да отменим и двете решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  други  коментари  по  повод  текста  на  проекта  на 

решението? – Заповядайте. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Принципно  съм  съгласен.  Няма  да 

обсъждам  надълго  и  широко,  обаче  се  чудя  относно  второто 

решение под № 6. Ако е за потвърждаване на първото им решение, 

ние трябва да го отменяме, да прогласим недействителност или да го 

обезсилим,  защото  те,  доколкото  разбирам  от  описанието,  са  се 

произнесли по жалба срещу тяхното решение с ново свое решение, 

което е недопустимо. Ако е искане за прегласуване, просто искам да 

уточня това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Пенев.  

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  не  е  имало  обжалване  на 

второто решение, а общинската избирателна комисия по инициатива 

на председателя, който се е запознал с жалбата, е предложил да си 

отменят решението, тъй като вероятно е имал съображения, че то е 

незаконосъобразно.  Но  това  негово  предложение  не  е  било 

подкрепено  и  е  постановено  последващо  решение,  с  което  се 

потвърждава първоначалното. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  вижте 

диспозитива. 

Колеги,  имате  ли  допълнения?  Имате  ли  някакви  други 

предложения? – Не виждам. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2081-МИ/НР. 

Колеги, връщаме към точката: 
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4.  Регистрации  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети  за  националния  референдум/решения  за  заличаване 

регистрация  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  местните 

избори. 

Заповядайте за заличаване, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали   е  проектът  с  №  2096.  Той  е  за  заличаване  на 

регистрацията на партия „Вот консерватори“. 

Вчера Централната избирателна комисия с Решение № 2055 

регистрира политическата  партия при условията на неприключила 

процедура  по  чл.  135,  ал.  4  от  Изборния  кодекс.  Днес  се  върна 

проверката, която е извършена от ГД „ГРАО“, с вх. № МИ-04-03-

124,  от  която  се  установява,  че  общият  брой  коректни  записи  са 

2489. 11 записа не им стигат. И ви  предлагам да вземем решение, с 

което  заличаваме  регистрацията  на  партия  „Вот  консерватори“  за 

участие в изборите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2082-МИ.

Следващ доклад – заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

във  вътрешната  мрежа  ви  предлагам  проект  №  2097,  който  е  за 

заличаване регистрацията на партия „Движение за благоденствие и 

възход“.  Този  проект  на  решение  е  във  връзка  с  постъпил  в 
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Централната избирателна комисия протокол от 10 септември 2015 г. 

за  извършена  проверка  от  ГД  „ГРАО“.  Установени  са  коректни 

записи 2306 от списъка по т.  6, подкрепящ регистрацията на тази 

партия.  Тази  партия  ние  я  регистрирахме  в  условията  на 

неприключила процедура за извършена проверка с наше Решение от 

вчера № 2048-МИ. Предвид което ви предлагам да гласуваме така 

представения ви проект за решение. 

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 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 2083-МИ. 

Заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  следващият  проект  на 

решение, който отново е за заличаване регистрация на партия, е с № 

2095. Проектът е за заличаване регистрацията на партия „Другата 

България“.  Тази  партия  ние  регистрирахме  с   наше  решение  от 

9.09.2015 г. № 2051-МИ, в условията на неприключила процедура на 

извършената проверка на списъците по т. 6. 

С  вх.  №  МИ-04-03-123  от  10.09.2015  г.  в  Централната 

избирателна комисия е постъпил протокол от извършената проверка 

на  списъка  с  избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  тази 

партия.  От  всички  представени  подписи  са  установени  коректни 

записи 2024, т.е. недостатъчен брой с оглед законовото изискване за 

2500. 
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Предвид  това  ви  предлагам  да  приемем  решение  за 

заличаване регистрацията на партия „Другата България“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2084-МИ. 

Заповядайте, колега. 

5. Поправки на технически грешки и промени в състави 

на ОИК - продължение.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  вчера  сме  допуснали  една 

техническа  грешка  в  изписването  на  партия,  на  която  отказахме 

регистрация.  Тя е  Християнреформистка,  като е  пропуснато „и“ в 

наименованието на партията, поради което ви предлагам да вземем 

решение,  с  което  да  направим поправка на  техническа  грешка  в 

Решение № 2059-МИ от 9.09.2015 г., като името на партията да се 

чете: Християнреформистка партия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

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

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

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колеги, това е Решение № 2085-МИ. 

Други поправки на технически грешки? Заповядайте, колега.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам поправки в имената на двама 

членове на две общински избирателни комисии. В моята папка би 

следвало да са качени проектите. 

Поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  1909-МИ. 

Името  на  председателя  на  ОИК  в  община  Опака  да  се  чете 

Десислава  Петрова Христова,  вместо Десислава  Петрова Христов. 

Решението подлежи на обжалване, разбира се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2086-МИ/НР. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Същият  проект  е  и  за  ОИК  –  община 

Златоград. Името на члена на ОИК в община Златоград да се чете 

Стефка  Георгиева  Команова-Асенова,  вместо  Стефка  Георгиева 

Команова-Арсенова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2087-МИ/НР. 

Колеги, това бяха поправките на технически грешки. 
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Колеги, вчера в заседание поставихме един въпрос, по който 

не  стигнахме  до  единно  становище,  а  той  е  важен  с  оглед 

предстоящите доклади във връзка с предложени проекти на решения 

за  регистрация  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  за 

националния  референдум.  Въпросът,  който  се  повдигна,  беше 

когато документите се подписват и подават от пълномощник, дали и 

доколко  е  допустимо  в  пълномощното,  което  се  представя,  да 

отсъства изричен текст, който да показва позицията на съответната 

партия  или  коалиция  по  въпроса  за  националния  референдум, 

респективно  в  подкрепа  или  алтернативна  позиция,  със  или  без 

мотивите.  Доколко  и  какъв  е  обемът  на  представителната  власт, 

който  Централната  избирателна  комисия  допуска,  за  да  извърши 

оттук-насетне  регистрация  или да  укаже представяне  на  друг тип 

пълномощно, изрично пълномощно. 

Това беше единият въпрос, който беше повдигнат. 

Другият въпрос – съжалявам, че колегата Томов в момента го 

няма,  беше  как  ние  да  разбираме  дали  и   доколко  ние  ще 

преценяваме мотивите и дали те съответстват на изразената позиция 

ДА или НЕ, доколкото и в нашето решение ние сме казали: ясна, 

кратка, точна обосновка на позицията в подкрепа или в подкрепа на 

алтернативната позиция. 

Колеги, откривам тези разисквания. Моля ви, нека да имаме 

единна позиция, да си кажем своите становища. 

Заповядайте. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, дискусията се разгоря – 

пред микрофона ще говоря истината, във връзка с искане на „АБВ“ 

да  се  регистрира  за  участие  в  информационната  кампания  за 

национален референдум, като беше представила пълномощно, което 

в най-широк вид дава право на пълномощника да подава документи, 

всъщност  заявления  за  участие   в  тази  кампания.  Като  в 

пълномощното  му  даваха  възможност  и  пълномощното  звучеше 

така:  В  подкрепа  на  въпроса  на  националния  референдум или на 
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алтернативната позиция при едновременното произвеждане на двата 

избора. 

Моето становище е, че пълномощното е много по-широко по 

предмет, отколкото заявената вече позиция е конкретизирана. Аз не 

мисля,  че с това пълномощно пълномощникът не може да подаде 

заявление,  защото именно в заявлението партията е  отчела своята 

позиция  –  че  е  в  подкрепа  на  референдума  с  ДА  и  е  написала 

мотивите.  Такива  пълномощни  ние  сме  получавали  и  за  други 

участия на партии в референдум и не сме ги спирали. 

Това че  има борба между някои от  партиите –  това  ще го 

кажа на микрофон, защото това е проблемът тук, и че точно това на 

това пълномощно се акцентира, за да се спре регистрацията на тази 

партия  за  участие  в  информационно-разяснителната  кампания  за 

референдума, мисля, че не прави чест на Централната избирателна 

комисия.  Моето  мнение  е,  че  трябва  да  регистрираме  партията 

според това заявление, придружено с това пълномощно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  бих  искала  да  направя  едно  пояснение.  Когато 

подписвах вече взето решение, установих, че още една политическа 

сила  е  вече  регистрирана  за  националния  референдум  с  подобен 

обем от представителна  власт.  Подписах,  колеги,  защото в залата 

беше  докладвано  и  беше  взето  решение,  но  въпросът  за  мен 

наистина е принципен, колеги. 

Тук  изразявам  различно  становище  от  становището  на 

колегата Златарева. За мен наистина е принципен въпросът, който 

трябва  да  решим.  Не  с  оглед  конкретния  казус  и  борби  между 

политически  сили,  които  не  ни  вълнуват,  а  с  оглед  еднаквата 

практика  на  Централната  избирателна  комисия.  Това  е  моето 

становище. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  и  вчера  казах,  и  сега  поддържам: 

считам, че пълномощното е с повече правомощия и е достатъчно и 

повече  от  това,  което  е  необходимо,  за  да  бъде  подписано 
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заявлението  според  преценката  на  упълномощеното  лице  каква 

позиция  да  заяви  и  да  регистрира  партията  за  участие  в 

референдума. От тук нататък смятам, че невземането на решение от 

страна на ЦИК не е правилно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, други становища? – Не виждам. 

Колеги, тъй като това е принципен въпрос, приемаме ли го по 

този начин? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15  членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Ивайло 

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

Цачев,  Таня  Цанева),  против  –  5  (Александър  Андреев,  Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова,  Метин Сюлейман, Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

Колеги, постави се въпрос извън микрофона и го поставям на 

вашето внимание. Както досега сме правили с точки, които дори не 

са изписани или са изписани малко на брой докладчици, но са били 

важни, са се връщали, когато докладчикът е готов. В момента обаче 

се  поставя  въпрос  да  продължаваме  надолу,  а  регистрациите  на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  за  националния 

референдум, решенията за заличаване на регистрации и поправките 

на технически грешки да не бъдат връщани до момента, в който не 

си минем точките надолу по дневния ред. Това също е възможност, 

колеги. 

Заповядайте, колега. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нямам  впечатление,  че  не 

връщаме.   –  Връщаме.  И ще продължим да  връщаме.  В  момента 

няма  регистрации  на  партии  и  поправка  на  технически  грешки  – 

слушах внимателно онлайн за момента,  в който бях излязла,  и ви 

моля да продължим по дневния ред, за да можем да стигнем поне до 

десета точка. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, но има 

готови решения за регистрация за националния референдум. И във 

връзка с току-що взетото ни решение, ние бихме могли да вземем 

решение за  тези регистрации. Затова ставаше дума, колега. 

Но  колеги,  ако  искате,  няма  да  правим  регистрации. 

(Реплики.)

Колеги,  по регистрацията,  която беше докладвана вчера от 

колегата Златарева, струва ми се, че въпросът вече е разрешен. Има 

ли нужда още веднъж да докладва? – Аз считам, че няма нужда. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  докладвания  вчера  проект  на 

решение  от  колегата  Златарева  за  регистрация  на  политическа 

партия „АБВ“ за националния референдум, моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева),  против  –  4  (Ерхан  Чаушев,  Цветозар  Томов,  Севинч 

Солакова, Метин Сюлейман).  

Колеги, това е Решение № 2088-НР. 

Други, които имат такива решения? 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, на мой доклад 

е разпределена регистрацията на партия „Новите лидери“ за участие 

в  информационно  разяснителната  кампания  за  националния 

референдум.  Проектът  е  с  №  2094   и  е  качен  в  моя  папка  от 

днешното заседание. 

Заявлението  е  подписано  от  Иванка  Илиева  Митева  – 

Ангелова в качеството й на председател и представляващ партията 

под № 13. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума 

– ДА, като позицията е описана: 

„Политическа  партия  „Новите  лидери“  е  убедена,  че   в 

съвременните  технологични  условия,  възможностите  за  редица 
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електронни  услуги  и  динамични  миграционни  процеси  този  вид 

гласуване е необходимост, а свободата да се гласува електронно, е 

естествена стъпка в развитието на модерната ни демокрация.“ 

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1687-

МИ. С оглед на което ви предлагам да регистрираме партия „Новите 

лидери“  за  участие  в  информационно  разяснителната  кампания  с 

позиция в подкрепа на въпроса на  националния референдум.

С  оглед  обсъждания  въпрос,  който  преди  малко  беше 

гласуван, заявлението е подписано от представляващия, а е подадена 

от пълномощник – Надежда Иванова Иванова, която има право да 

подаде  пред  Централната  избирателна  комисия  заявлението  – 

Приложение № 42-НР. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект, моля 

да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2089-НР. 

Следващи готови проекти? – Колегата Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви проект на решение за 

регистрация  на  партия  „Новото  време“  за  участие  в  националния 

референдум.  Заявлението,  което  е  постъпило  от  представляващия 

партията Росица Дикина, е заведено под № 12 от 10 септември 2015 

г.  Позицията  по  въпроса  на  националния  референдум  е  ДА.  В 

краткото й съдържание: „Електронното гласуване ще допринесе за 
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пълноценното  участие  на  хилядите  ни  съграждани,  живеещи  в 

чужбина, в политическия живот на страната.“

Партията  е  регистрирана  в  ЦИК  с  Решение  №  2014  от 

9.09.2015 г.  Налице са изискванията  на чл.  16,  ал.  2  от Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление, както и Решение на ЦИК № 1534 от 22 август 2015 

г. Предвид изложеното предлагам да регистрираме партия „Новото 

време“  за  участие  в  информационно  разяснителната  кампания  по 

въпроса  на  националния  референдум  на  25  октомври  2015  г.  с 

позиция ДА. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария  

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

Томов), против – 2 (Севинч Солакова, Метин Сюлейман).  

Колеги, това е Решение № 2090-НР. 

Колегата Пенев е следващият.  

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  моите  проекти  са  във 

вътрешната мрежа за вчерашното заседание в папка с инициали ВП. 

Докладвам  първо  заявлението  за  регистрация  на  партия 

„Възраждане“,  подадено  от  Костадин  Тодоров  Костадинов  в 

качеството му на председател на партията.  Заведено е  под № 9 в 

регистъра.  Посочена  е  позиция  в  подкрепа  на  въпроса  на 

референдума  –  ДА,  която  е  в  следния  смисъл:  „Подкрепа  на 

електронното гласуване, като следва развитието на технологиите и 

прилагането  им  все  повече  в  инструментариума  на  пряката 

демокрация.“  Партията  е  регистрирана  за  участие  в  изборите  за 
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общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение 

№ 1979-МИ от 7 септември 2015 г. 

Предлагам ви, колеги, да регистрираме партия „Възраждане“ 

за  участие  в  информационно  разяснителната  кампания  по 

референдума.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 2091-НР.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  вторият  ми  проект  е  за 

регистрация на партия „Ред, законност и справедливост“. Постъпило 

е  заявление  за  регистрация,  подписано  от  Яне  Георгиев  Янев  в 

качеството  му  на  председател  на  партията,  заведено  под  №  4  в 

регистъра. Заявена е позиция в подкрепа на референдума с мотивите, 

че  това  е  модерен  метод,  който  би  приобщил  към  активно 

гражданско и политическо поведение млади и образовани  хора, за 

които  такова  гласуване  се  вписва  в  присъщия  им  модел  на 

комуникация и организация на личното време. 

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове с Решение № 1976-МИ от 7 септември 2015 

г.   Колеги  предлагам  да  регистрираме  тази  партия  за  участие  в 

информационно разяснителната кампания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 1 

Севинч Солакова).  

Колеги, това е Решение № 2092-НР. 

Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание в моя папка е предложението за решение. Проектът е с № 

2080.  Решението  е  относно  регистрацията  на  партия  „ГЕРБ“  за 

участие в информационно разяснителната кампания по въпроса на 

националния референдум на 25 октомври 2015 г. 

Уважаеми колеги, постъпило е заявление за регистрация от 

партия „ГЕРБ“, подписано от Бойко Методиев Борисов в  качеството 

му на председател и представляващ  партията. Заведено е под № 10 

от  10  септември  2015  г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в 

информационно  разяснителната  кампания   по  въпроса  на 

националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция 

по въпроса на референдума: ДА. Позицията на партия „ГЕРБ“ е: 

„Електронното  гласуване  е  модерен  способ  за  гласуване  и 

отговаря  на  нуждите  и  изискванията  на  съвременното 

информационно  и  комуникационно  общество.  Електронното 

гласуване  не  изключва  гласуването  с  хартиени  бюлетини,  а  се 

провежда паралелно с него. Електронното гласуване има за цел да 

разшири  значително  гражданското  участие  в  изборите  и  в 

референдумите  чрез  привличане  на  избиратели  със  специфични 

физически потребности или заболявания, на избирателите живеещи 

в чужбина, както и на  избирателите у нас, които в изборния ден се 

намират  извън  населеното  място   по  постоянния  си  адрес.  Ще 
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повиши мотивацията на младите хора да участват в изборите. За тях 

електронната среда е естествен начин на комуникация. Повишената 

чрез  електронно  гласуване  избирателна  активност  е  от  важно 

значение за привличане и приобщаване на гражданското общество в 

управлението, както и за повишаване на доверието към избраните 

органи  и  взетите  на  референдуми  решения.  Преброяването  на 

гласовете и обобщаването на данните при електронното гласуване са 

значително по-надеждни в сравнение с аналогичните операции при 

гласуване  с  хартиени  бюлетини.  Дистанционното  гласуване  ще 

спести време, неудобството от големите разстояния в избирателните 

секции и натрупването на групи от хора пред тях.  Този начин на 

гласуване ще доведе до по-висока избирателна активност и повече 

хора  ще  се  чувстват  политически  представени.  Над  1,5  милиона 

наши сънародници зад граница, както и много граждани в страната, 

които не са безразлични какво ще е бъдещето на родината ни, ще 

могат  много  по-лесно  да  участват  в  избори  и  референдуми. 

Електронното гласуване е стъпка  в  процеса на модернизация на 

целия  административен  процес  на  базата  на  информационните 

технологии.  Електронното  гласуване  би  намалило   в  значителна 

степен разходите за отпечатване  на  бюлетини и изборни книжа.“  

Това  е  заявената  позиция  от  политическа  партия  „ГЕРБ“. 

Партията  е  регистрирана  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1533-

МИ  от  28  август  2015  г.  на  Централната  избирателна  комисия. 

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

на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното самоуправление,  и 

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

регистрация  на  инициативни  комитети,  партии  и  коалиции  в 

Централната  избирателна  комисия  за  участие  в  информационно 

разяснителната  кампания  в  подкрепа  на  въпроса  на  националния 

референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. 

за  регистрация  на  партия  „ГЕРБ“  с  позиция  по  въпроса  на 
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националния референдум – ДА, съобразно изложените в заявлението 

мотиви. 

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс 

във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите 

в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  Централната 

избирателна комисия реши: 

Регистрира  партия  „ГЕРБ“  за  участие  в  информационно 

разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 

25  октомври  2015  г.  с  позиция  на  въпроса  на  националния 

референдум ДА. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2093-НР. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-282 

от 10 септември 2015 г. е пристигнало в оригинал предложението за 

поправка  на  явна  техническа  грешка  в  имената  на  двама  от 

членовете на ОИК – Гърмен. 

За сведение – ще бъдат приложени към преписката. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  преди 

минути бе разпределено писмо с вх. № МИ-22-81 от 10 септември 

2015  г.  –  сигнал  от  лице,  подписало  се  Теодора  Миткова 

Караиванова от с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна. В 

същия сигнал се сочи, че за секретаря на общинската избирателна 

комисия Евгения Илиева Русева е налице несъвместимост, предвид 

това, че към момента е общински съветник. 

Колеги,  ако  си  спомняте  в  днешното  заседание,  ние 

гласувахме  вече  писмо  до  общинската  избирателна  комисия  – 

Дългопол, в отговор на тяхно писмо, където беше изложено, че за 

член на общинската избирателна комисия – Дългопол, при първото 

заседание на 7 септември е констатирано, че е общински съветник, 

предвид което ни молеха за указания във връзка с наше решение с 

оглед  несъвместимостта.  Ние  гласувахме  отговор  да  извършат 

необходимите проверки, така както и по предходни доклади. 

Затова  ако  комисията  приеме,  предлагам  този  сигнал  към 

момента  да  е  за  сведение  и  след  като  се  върне  информацията  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Дългопол,  да  ги  разгледаме 

съвместно. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, мнения по този въпрос? 

– Няма. 

Остава за сведение. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

разположен сигнал, който е от същото лице, с вх. № ВИ-22-82 от 

10.09.2015 г.  относно разпространяване на  агитационни материали 

на  територията  на  с.  Аспарухово  за  лицето  Георги  Киров,  който 

очевидно от сигнала, ще се кандидатира за кмет. 

Предлагам го сега за сведение и запознаване и в утрешното 

заседание ще ви го предложа, като считам изначално, че може би 

няма да е в наша компетентност този сигнал. 
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  искам  да 

допълня към предходния ми доклад по отношение на ОИК – Гърмен, 

че  имаме  решение,  с  което  сме  направили  поправката  на  явната 

техническа грешка. Това е Решение № 2026. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Следващата  точка  от  дневния 

ред е:  

7.  Проект  на  решение  за  изменение  и  допълнение  на 

решението за водене на публичните регистри в ОИК. 

Докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  вчера  разисквахме  проекта  на 

решение за изменение и допълнение на публичните регистри, които 

се водят от общинските избирателни комисии. Остана неяснота по 

отношение на решението както при разискването, така и при самото 

гласуване.  Затова  предлагам  сега  проекта  на  решение.  Той  е  във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали под № 2028. 

Отделно  от  проекта  на  решението  в  папката  се  намира  и 

приложение  към  Решение  №  1552-МИ.  Това  е  самият  публичен 

регистър,  който  е  предмет  на  това  решение  за  изменение  и 

допълнение.  Можете да видите и самия регистър и това,  което се 

предлага да бъде променено в него. Намира се също и Приложение 

№ 48 от изборните книжа. Това е регистърът на ОИК на хартиен 

носител. 

Ако отворите публичния регистър, т. 1 – публичен регистър 

на  партиите.  Той  е  съответен  както  и  за  коалициите,  за 

инициативните комитети надолу и за местните коалиции. 

С  решението  за  изменение  и  допълнение  и  както  поради 

запитвания  и  за  улеснение  на  гражданите  и  обществеността  като 

цяло  за  една  добра  визуализация,  когато  се  отвори  публичният 

регистър, е да се види коя партия е регистрирана в изборите, за кой 

вид избор и съответно за кое населено място.  Тази информация в 

момента по отношение на  вида избор и за кое населено място не се 
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вижда в регистъра така, както е създаден. Затова  предложението е с 

изменение  и  допълнение  на  нашето  решение  за  приемане  на 

регистрите, да създадем една нова колона 3, в която да пише: вид 

избор и наименованието на населеното място, закъдето е извършена 

регистрацията на партията. 

Това е в краткост предметът на решението. И във връзка с 

това ще използвам, колеги, да ви докладвам – да не го докладвам 

после,  защото  е  именно  в  тази  връзка  –  вх.  №  МИ-15-309  от 

10.09.2015 г. Това е писмо от общинска избирателна комисия, което 

писмо се казва, „че в публичните регистри на партиите, коалициите 

и т.н. няма предвидени отделни регистри по вид избори и населено 

място  за  кмет  на  кметство.  Това  затруднява  както  нас,  така  и 

гражданите, да могат да си направят бърза справка. Например, кои 

партии, коалиции и т.н. имат право да издигнат кандидат за кмет на 

кметство  в  определено  населено  място,  кои  партии  са  заявили 

участие само за общински съветници, съответно за кмет на община и 

т.н.   По издадените удостоверения може да се отличи за кой вид 

избор е заявеното участие.“ 

В този смисъл е и писмото, което ви докладвам и се предлага 

да  бъде  променено  решението  ни  по  отношение  на  публичните 

регистри. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Не  виждам  желаещи  да 

участват в разискванията. 

Заповядайте, колега. (Реплики.)

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  направих  след  това  процедурно 

предложение да се прегласува и  изложих мотивите си, само че не го 

прегласувахме вчера,  тъй като ви нямаше вас, които бяхте против 

проекта и сега го поставят на ново гласуване по мое предложение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  разбрах. 

Колеги, не бях в залата по повод този проект. Съжалявам, не знаех за 

развитието на ситуацията. Тоест, вчера е стигнато до предложение за 

прегласуване. 
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Колеги,  искате  ли  да  се  провеждат  разисквания?  – 

Заповядайте, колега. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Подкрепям  проекта,  защото  аз 

получих  поне  три  обаждания  от  общински  избирателни  комисии, 

които казват: хората се интересуват за кой вид избор е регистрирана. 

Защото те вече всички са регистрирани и хората знаят кои партии са 

регистрирани.  Интересува  ги  на  местно  ниво  за  кой  вид  избор  е 

регистрацията. Иначе е безсмислен този регистър, защото така или 

иначе те вече са регистрирани веднъж в ЦИК и ние имаме регистър. 

Освен  това  от  общинските  избирателни  комисии  ми 

обясниха,  че за тях е много важно да водят регистър за  кой вид 

както на хартиен, така и на публичен, защото после  хората като им 

дойдат  за  регистрация  на  кандидатите,  те  веднага  ще  направят 

справка дали има регистрация за този вид, а не по принцип, че е 

регистриран. Защото все пак имаме много видове избори и аз мисля, 

че това е добро предложение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбрахме  тези 

аргументи. 

Първа беше колегата Нейкова – заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  съм  убедена,  че 

каквото и решение да приемем и колкото пъти да добавяме или да 

махаме колони, пак няма да ни заливат с въпроси всякакви, защото 

за мене тези въпроси трябва всяка общинска избирателна комисия да 

си ги решава. А не да питат за всяка една подробност. 

Сега  ще  премина  към  писмото,  което  колегата  Цачев 

докладва  и  виждам  едно  изречение,  че  нито  по  издадените  им 

удостоверения може да се отличи за кой избор е заявила участие… 

Ами да го впишат в удостоверенията – и  за това ли трябва да даваме 

указания?  Като  напишеш  решение  на  ОИК  №,  логично  е  да 

напишеш:  за  избор  на  кмет  на  община.  Това  са  такива  дребни 

детайли, че ако примерно приемем това решение на колегата Цачев, 

поредната колона се сложи в регистъра и поредните указания, пак 

ще имаме много въпроси. Не знам вече кое е правилното решение. 
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Според мен общинската избирателна комисия, който и да е, трябва 

да седне, да си изчете всичко и да си взема решения самостоятелно, 

а не за всяка подробност да питат всеки от нас. 

Конкретно за удостоверенията, защото сигурно всички имат 

запитвания, колко удостоверения да се издават: едно ли, три ли, 23 

ли? В нашето принципно решение за регистрация в ОИК № 1550 е 

записано, че ОИК взема отделно решения за партии, за коалиции, за 

местни  коалиции  и  за  инициативни  комитети.  За  мен  този  текст 

означава,  че  когато  една  партия  е  заявила  участие  в  трите  вида 

избор,  може  в  едно  решение  за  тази  партия  да  се  извърши 

регистрация, като се посочи всеки вид избор. И може да се издаде 

едно удостоверение, в което да се изпише номерът на решението и 

видовете избори. Няма никаква пречка.  Ако ще издават n-на брой 

решения  и  още  толкова  удостоверения,  ще  се  заринат  сами  в 

ненужна  бумащина…  (Реплики.)  Също  няма  пречка,  но  тези 

удостоверения пред кого ще послужат? – Пак пред ОИК. И се въртят 

в един безсмислен кръг. 

Затова не знам. Аз си мисля, че на това запитване в частта от 

удостоверенията как нищо не личало, за кой избор е заявено участие, 

да не им отговаряме, защото в крайна сметка да си вземат решенията 

сами колегите какво да вписват. Не може след всяко обаждане ние 

да  поправяме  изборни  книжа,  наши  принципни  решения  или  да 

публикуваме поредното съобщение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Цачев има реплика. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: По повод коментара на писмото, колеги, аз 

предлагам  тук  това  писмо  да  остане  за  сведение,  защото  освен 

частта, която цитирах, колегата Нейкова засегна и друга негова част. 

По-скоро  то  беше  един  конкретен  пример  по  отношение  на 

публичния регистър. 

Но  основната  цел  за  промяна  на  регистъра  е  да  могат 

гражданите и обществеността да имат по-голяма яснота и по-лесно 

да могат да се ориентират в извършените регистрации. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз вчера казах защо съм против 

това  предложение.  Сега  само  ще  ви  обърна  внимание,  че  в 

приложението, което колегата Цачев е качил във вътрешната мрежа 

– Приложение № 48 от изборните книжа, колона 4 съдържа запис на 

решението на общинската избирателна комисия. Ако бъде изписано 

освен номерът и датата на решението, за какво е това решение, за 

кой вид избор, кой политически субект се регистрира, ще бъде ясно 

на  всички  кой  политически  субект  за  кой  вид  избор  участва  в 

изборите.  Не е  необходимо да  има  допълнителна колона,  в  която 

после пък останалите общински избирателни комисии да ни питат 

какво да пишат. 

Защото  тази  общинска  избирателна  комисия,  която  цитира 

колегата  Цачев,  пита  следното  по-нататък  в  писмото:  „Не  е  ясно 

защо се водят отделни регистри само на партиите, на коалициите, на 

местните коалиции и на инициативните комитети…“ – Ами да ги 

обединим  сега.  Нали  сме  направили  отделни  регистри,  отделни 

колони?  Сега  ще  правим още колони,  защото  на  едни не  е  ясно. 

После на другите няма да е ясно какво да пишат в тая колона и ние 

ще заличим тези колони или ще ги обединим…

Аз и вчера казах: смятам, че каквото сме взели като решение, 

трябва  да  се  придържаме  към  него.  Каквито  книжа  сме  приели, 

трябва  да  се  придържаме  към  тях  и  общинските  избирателни 

комисии да преценяват как да изписват решенията, които вземат, в 

удостоверенията, в публичните регистри и как да ги водят. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Цачев.  

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  пак  ще  кажа,  че  писмото  е  само 

конкретен пример.  То е  получено след като проектът на решение 

беше  изготвен  и  предложен.  Ако  говорим  за  Приложение  №  48, 

колега  Матева,  колона 4 – може би имате предвид ред 4 на това 

приложение?  Правилно  ли  разбирам  –  ред  4?  Понеже  цитирате 
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приложението, а то няма четвърта колона… Всъщност кое от двете 

приложения визирахте, не ми стана ясно? Защото, ако говорите за 

цитираното  приложение,  което  е  изборна  книга  и  не  се  предлага 

промяната му… Искам да подчертая, че това е хартиеният регистър 

на ОИК. И вчера същото го казах. И той не е публичен. Той си е 

регистърът  на  ОИК,  както  са  нашите  –  червените  тефтери  долу, 

където пишем партиите и коалициите, които регистрираме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  предвид  Приложение  1,  чиято 

промяна се предлага и там се предлага да се добави нова колона 4, в 

която да се изписва за кой вид избор става дума. А сегашната колона 

4 съдържа запис: какво решение ОИК взема. И както казах,  ако се 

изпише правилно текстът на решението изцяло, ще бъде ясно за кой 

вид избор се взема решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз тълкувам въпроса в писмото защо 

се водят отделни регистри в смисъл такъв, че като не е отбелязано за 

кой вид избор, по-добре е да е един регистърът. Такъв е смисълът на 

писмото: защо е този отделен вид регистри. (Реплики.)

Отделно за партия, но като не можеш да разбереш за кой вид 

избор е регистрирана тази партия, ами тя е регистрирана и в ЦИК и 

няма  нужда.  Не  може  партия  да  се  регистрира  в  ОИК,  ако  не  е 

регистрирана в ЦИК. Тоест, ние даваме една и съща информация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  може  ли  да 

обобщя  двете  страни?  –  От  една  страна,  ние  казваме,  че  ако 

направим тази допълнителна колона в едни публични регистри, то 

така  би  било  по-ясно  за  гражданите,  така  би  било  по-ясно  и  за 

политическите  субекти,  а  може  би  би  било  по-ясно  и  за  самата 

общинска избирателна комисия. 

От друга страна,   ние казваме, че общинските избирателни 

комисии започнаха своята работа на 5 септември и са започнали  с 
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действащи регистри. И по някакъв начин, а и в рамките на тяхната 

компетентност организационно те са си подредили нещата. Тук има 

и съображения, че след като те вече са създали една организация, би 

представлявало  и  допълнително  затруднение  да  създават  нова 

организация. 

Аз  тук  ще внеса   още един елемент,  за  да  видим и  двете 

позиции  –  коя  натежава.  Това  означава  и  в  хартиения  носител 

евентуално да дописват, и „Информационно обслужване“ да направи 

тази  допълнителна  колона  в  регистъра.  Но  веднага  казвам  пък  в 

полза на другата позиция, че ако става въпрос само за допълнителна 

колона в публичен регистър, то това аз не виждам да бъде някакъв 

съществен проблем за изпълнителя. 

Така че колеги, това виждам като две позиции. Наистина и 

двата въпроса са важни: и аргументите за, и аргументите против. 

Колега докладчик. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз само ще ви поправя в част от това, което 

казахте по отношение на организацията и на това, което е създадено 

–  вчера  пак  го  казах.  От  11  публични  регистъра  на  общинските 

комисии, действащи са три. В т.ч. не е този регистър и това също 

съм го преценил. Тъй че не е късно, т.е. не бихме ги затруднили – то 

никога  няма  да  е  късно,  но  на  този  етап  няма  да  има  никакво 

затруднение по отношение на неговата промяна и  когато се създаде, 

да бъде вече в един по-различен вид от предходния.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съжалявам, но пак ще повторя това, 

което казах и вчера, защото и колегата Цачев продължава да повтаря 

същото  нещо.  Хартиеният  регистър,  който  той  твърди,  че  е  на 

хартиен  носител  и  се  води,  е  входящият  дневник,  който  ние 

поддържаме  също и  който  поддържат  и  общинските  избирателни 

комисии. Аз и вчера казах, че съм получила множество обаждания 

от общински избирателни комисии, че регистърът на регистрираните 

вече в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и т.н., се води от тях 
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на  хартия,  като  са  използвани  графите,  колоните  и  бланките  на 

публичния регистър. Тоест, ще се налага преписване. Ако не – най-

малкото наново да се създават тези регистри и не разбирам кому е 

нужно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  процедура 

реплика-дуплика. Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ясно, но това няма отношение към проекта 

на решение. Това означава, че някой не чете, не си върши работата, 

както  трябва.  Това  е  въпрос  с  друг  предмет  и  то  е  абсурдно 

наистина,  ако това се случва. Защото публичният регистър има едни 

данни, които се вписват. В хартиения, който остава за години след 

това, се вписва допълнително друга информация. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ  за  изказване  –  колегата  Бойкинова,  след  това 

колегата Пенев. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Противно на изказаното становище, 

на мен от които общински избирателни комисии ми звъняха, казаха, 

че изобщо пък не ги затруднява. Напротив, те искат в електронния 

регистър да е отразено това, което е на хартиения, т.е. за кой вид 

избор. Това е  моята информация, която аз предавам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  не  съм  съгласен,  че  воденият  на 

места  –  там,  където  това  се  е  случило  и  както  твърди  колегата 

Матева  –  на  хартия  някакъв  заместител  на  публичния  регистър, 

изобщо  може  да  изпълнява  тези  функции  на  публичен  регистър. 

Защото той като е на хартия, няма как да е публичен. 

Освен  това  публичният  регистър  по  смисъла  на  Изборния 

кодекс е  този регистър,  който е  качен на интернет страницата  на 

ОИК.  А  от  тук  следва,  че  каквото  и  да  са  писали  на  хартиения 

носител,  в  момента  в  който  този  регистър  стане  активен  на 

страницата на ЦИК, те пак ще трябва така или иначе да препишат 

тоя регистър дето са го написали на хартия.  И в тоя смисъл това 
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дали ще въведем тая колона няма да намали тяхната работа или да я 

увеличи, защото тия неща дето веднъж са ги писали  на хартия, така 

или иначе ще ги преписват. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като искаме толкова много 

да  улесним  общинската  избирателна  комисия  и  участниците  в 

изборите, ако приемем тази промяна, вероятно публичният регистър 

на повечето места все още не е публикуван на интернет страницата 

на  съответната  ОИК.  Да вземем да  им направим една електронна 

форма и  да  я  изпратим на  всички,  поне  да  е  еднаква.  Защото  аз 

допускам,  че може да има и случаи при които – това,  което каза 

колегата Матева – те го водят на хартия, ще го сканират и така ще го 

публикуват,  а няма да бъде в тази електронна форма с препратки 

към съответните решения, както е записано в решението. 

Както  направихме  структуриран  електронен  вид  на 

подписката да се изтегля през нашата страница, за да е еднакво за 

всички,  ако  ще правим нещо,  да  го  направим докрай,  защото  ще 

имаме нова поредица от въпроси. Мен това ме притеснява. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Ако  мога  да  поясня.  Вчера  разговарях  с 

„Информационно обслужване“ за регистрите и поводът беше защо 

налице са три, а не 11,  тъй като в момента вървят регистрации и 

всъщност това е най-важното, а не другите три, които са празни. По 

този повод се обадих. Беше ми обяснено, че регистрите се генерират 

от „Информационно обслужване“ АД – те се създават от тях като 

образец.  След това се поддържат и то не от комисията,  а от тези 

лица, с които  след това са сключени договори и това им е работата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имаме  ли  други  изказвания?  Мисля,  че  двете 

становища бяха изяснени. Подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Цветозар 

Томов),  против – 5 (Александър Андреев, Росица Матева, Камелия  

Нейкова, Ерхан Чаушев, Таня Цанева).  

Колеги, това е Решение № 2094-МИ.

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателен вот,  уважаеми колеги. Все 

пак системите на управление са и консервативни. Ние тези избори ги 

почнахме: едно след друго поправяме, едно след друго поправяме, 

едно  след  друго  поправяме…Честно  да  ви  кажа,  ошашавихме 

оиците.  Не е било така.  В такава честота от години аз след взети 

решения  наистина  за  пръв  път  виждам.  Не  може просто  ей  така: 

джаз ду ит – да го кажа така. Скимнало му е и на момента е така. Без 

да мислим, че това са и едни живи хора, които са и консервативни 

системите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Друг за отрицателен вот не виждам. 

Колеги, продължаваме със следващия проект на решение: 

8.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

провеждане на предизборната кампания.

Заповядайте, колега. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моята папка е качен проект № 1564. 

В проекта  са обобщени основните правила и принципи,  на 

основата  на  които  следва  да  бъде  организирана  предизборната 

кампания  при  предстоящите  местни  избори  и  самото  решение  не 

засяга  информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум,  по  която  би  следвало  евентуално  Централната 
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избирателна комисия да приеме друго нарочно решение,  което да 

уреди тези части. 

Принципно  съм  следвал  структурирането,  което  сме 

използвали  в  предходни  наши  решения  с  оглед  установената 

практика на Централната избирателна комисия в предходни избори, 

а именно тези, които бяха през 2014 г. 

В структурата се включва една обща първа част, в която са 

изведени  основните  правила  относно  условията  и  реда  за 

провеждане на предизборната кампания, а именно: срокът с начална 

дата и крайният срок за  провеждане на предизборната кампания в 

изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове;  че  предизборната 

кампания  може  да  се  води  на  български  език;  че  всяка  една  от 

политическите  сили,  които  издигат  кандидати  и   независимите 

кандидати,  съответно  техните  представители  и  гражданите  имат 

право на свобода при изразяването на предизборна агитация в устна 

и писмена форма; както и чрез доставчици на медийни услуги; че 

кандидатите  имат  еднакъв  достъп  до информация,  за  да  могат  да 

осъществяват  своята  предизборната  кампания.  Както  и  условията, 

които  се  прилагат  във  връзка  с  организирането  на  събирания  за 

осъществяването  на  агитацията  –  че  те  се  провеждат  при 

определените условия и отговарят организаторите на мероприятието 

и органите на Министерството на вътрешните работи. 

В  следващите  точки  –  от  т.  6  до  т.  15  са  упоменати  и  са 

изведени основните легални определения, съдържащи се в Изборния 

кодекс, а именно, това са: предизборната агитация с определението, 

което  се  съдържа;  какво  е  медийна  услуга;  какво  е  доставчик  на 

медийна услуга.  Кои – де факто социалните мрежи като фейсбук, 

туитър  и  други  подобни,  личните  блогове  -  не  представляват 

медийни услуги и следователно те не попадат в тези доставчици. И 

информацията,  която следва да бъде публикувана от доставчиците 

на  медийни  услуги  във  връзка  със  сключваните  договори  за 

предоставяне на такава услуга, което е и изискването на Изборния 
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кодекс:  те  да  качват  информация  по  отношение  на  договорите  и 

какво тя трябва да съдържа. 

В т. 14 е казано, че навсякъде следва да бъде упоменавано 

дали това е  платено съдържание на предизборна агитация,  т.е.  че 

материалът е платен, което може да бъде отделено в зависимост от 

вида на услугата – било тя печатна, онлайн или в електронна медия, 

със звуков, видео или пък изписана съответно в материал.

 И в т. 15 са изведени основните  забрани, които се отнасят 

както  по  отношение  на  печатните,  така  и  на  агитационните 

материали, които се разлепват, така и по отношение на медийните 

доставчици – основните забрани, които се съдържат и в Изборния 

кодекс. 

Аз предлагам да вървим раздел по раздел. Затова представих 

първия раздел. 

Основанията горе да погледнем всички колеги, защото може 

някое  основание  да  съм  пропуснал  в  проекта  за  решението,  след 

което ще продължа с раздел втори. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  имате  думата  за 

основанията  и  за  раздел  първи  –  общи  правила.  Нещо  да  сте 

забелязали в сроковете, датите? (Реплики.) Това са подробности. 

Колеги,  имате  думата  по първия  раздел  –  общи правила  и 

условия. Според мене трябва да си оправите номерацията,  защото 

някъде има подточка, а на други има алинея. Например, по т. 5 може 

да имате 5.1., на т. 6 – 6.1.,  защото надолу го има това в другите 

раздели. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Там е изброяване,  а  тук – не е 

изброяване. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Добре, това е мое предложение. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз по изложени отнапред съображения – 

те са принципни, а не специално срещу това решение, но тъй като е 

залегнало.  Считам,  че  в  т.  1  предизборната  кампания  трябва  да 

приключи не  в 24,00 ч.  на 23 октомври 2015 г.,  а  в 7,00 ч.  на 24 
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октомври.  Това  е  много  добре  уредено  –  казва  24  часа  преди 

изборния ден, че се забранява агитация, а 24 часа преди изборния аз 

ги  броя  за  7,00  ч.  сутринта  на  24  октомври.  Съгласно  Изборния 

кодекс изборния ден започва в 7,00 ч. на 25 октомври. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  по точка първа 

какво правим? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз направих формално предложение да не 

е  24,00  ч.  на  23  октомври,  когато  приключва  предизборната 

кампания, а да е 7,00 ч. на 24 октомври 2015 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Записах 7,00 ч. на 24 октомври. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз считам, че тук законодателят е имал 

предвид деня, в който се провеждат изборите, а не както буквално 

колегата Ивков го тълкува за изборния ден и смисъла, че изборният 

ден е с начало  7 ч.  – край 19 ч.,   а  говорим за деня,  в който се 

произвеждат изборите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги? – Заповядайте за реплика. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако правилно го прочетем, ще видите, че 

Централната избирателна комисия обявява края на изборния ден – 

казва законодателят. Аз под край на изборния ден разбирам  край на 

изборния ден. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колегата Ивков, ако иска да го върне в 

началото на изборния ден, трябва да е 6 ч. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Значи 6,00 ч., ако е 6 ч. началото. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  вие  предлагате 

6,00 ч. на 24.10.2015 г. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 
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Който е съгласен с предложената от колегата Ивков редакция 

по  т.  1  на  раздел  първи,  а  именно да  приключва  в  6,00 ч.  на  24 

октомври 2015 г., моля да гласува. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  4  (Емануил  Христов,  

Владимир  Пенев,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков),  против  –  11 

(Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,  Георги Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева). 

Колеги, не е прието това предложение. 

Други  предложения  за  корекции  по  раздел  първи  не  са 

постъпили. 

Колеги, преминаваме към раздел втори. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  раздел  втори  са  обособени 

специалните  правила,  които са  определени в  Изборния  кодекс  по 

отношение на самите агитационни материали, които могат да бъдат 

разлепяни,  така  както  и  условията,  при които  те  следва  да  бъдат 

откачени  или  пък  премахнати,  тъй  като  там  имаме  и  различни 

възможности.  А  именно  по  отношение  на  тези  агитационни 

материали, които са поставени извън предизборната кампания, там 

компетентността  не  е  на  общинската  избирателна  комисия  и 

съответно е чрез областния управител или кмета на общината, които 

имат ангажимент да установят дали те са в нарушение и да бъдат 

премахнати. Тоест, това е периодът от насрочването на изборите до 

започването  на  предизборната  кампания.  Докато  в  периода  на 

предизборната кампания компетентността по произнасяне за жалби 

срещу  поставени  в  нарушение  на  Изборния  кодекс  агитационни 

материали, е на общинската избирателна комисия. И въз основа на 

нейното решение вече се премахват. 

Както  и  е  развито  какво  следва  да  съдържат,  т.е. 

задължителното  съдържание  върху  текстовете  на  агитационните 

материали,  така  както  на  може  да  има  и  анонимни  агитационни 

материали, т.е. купуването и продаването на гласове е престъпление, 
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което  трябва  да  е  посочено  в  определена  площ  на  агитационния 

материал,  а  именно 10 на  сто от  лицевата  площ на агитационния 

материал. Както и съм упоменал задължението за премахването на 

агитационните материали, като ще видите,  че в т.  25 този срок за 

втория тур тече  от датата  на втория тур,  тъй като за изборите за 

кметове на община и на райони имаме балотаж, тъй като изборите са 

балотажни, но по отношение на общинските съветници де факто с 

изборите  на  25  октомври  ще  бъдат  определени  съгласно 

пропорционалната система. 

Моля  да  го  прегледате  и  ако  има  добавки  или  някакви 

предложения…

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 55. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По раздел втори сме. 

Колеги,  имате  ли  предложения  по  раздел  втори?  – 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги т. 15.1: забранява се 

унищожаването  и  заличаването  на  агитационни  материали, 

поставени  по  определения  в  Изборния  кодекс  ред,  до  края  на 

изборния ден. Това означава ли, тъй като предполага се, ще имаме 

два изборни дни, предполага се, че ще има и балотаж на някои от 

местата или на повечето места или на колкото реши избирателят... 

До края на изборния ден - това означава ли, че след края на първия 

изборен ден, след това веднага може да се унищожават и заличават 

агитационни материали на партии и коалиции? Тоест, някои от тях 

ще се ползват… (Реплики.) Това имах предвид да се поправи. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Андреев, за редакция. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Баханов е прав, че тук 

може би с оглед и наличието на балотаж би следвало да бъде не до 

края  на  изборния  ден,  а  до  приключването  на  втория  тур  на 

изборите. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по тази редакция 

има ли бележки? – Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Прав е Баханов, обаче аз мисля да остане 

т.  15.1.  така,  както  я  е  направил  докладчикът  и  да  напишем:  с 

изключение на агитационните материали за участниците  във втори 

тур…  (Реплики.) Е, какво ще ги целиш? Не ги знаеш кой остава и 

кой не остава ли? На другите за какво да им седят една седмица като 

не участват? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, две предложения 

постъпиха. Колега Андреев? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  нямам  нищо  против  и 

редакцията,  която колегата Ивков каза,  но е прекалено дълга.  Тук 

въпросът е да се изведат забраните, т.е. да бъдат лесни при четенето. 

Затова моето предложение беше или да се приеме предложението на 

колегата Баханов – до приключване на изборите; или да стане: до 

края  на  изборите,  а  не  на  изборния  ден,  което  също  включва  и 

втория тур. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? – Не виждам. 

Първото по време постъпило предложение беше на колегата 

Баханов, а именно изразът „до края на изборния ден“ да се замени с 

„до приключване на изборите“….  (Реплики.)  Вие не поддържате? – 

Остава това. 

Продължаваме със следващите точки. Отново да попитам по 

раздел втори има ли предложения за изменение? – Няма по раздел 

втори. 

Продължаваме с раздел трети. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  раздел  трети  са  разгледани 

специалните правила, които се отнасят специалните правила, които 

се  отнасят  до  отразяването  на  предизборната  кампания  от 

доставчици  на  печатни  и  онлайн  новинарски  услуги,  като  тук  е 

предвидено това,  че  те  до 14 септември – не по-късно от 40 дни 

преди изборния ден, следва да си обявят своите тарифи. Както и са 
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длъжни в случаите, в които има опетняване името на кандидат или 

на  представляващ партията,  да  публикуват  безплатно  отговора  на 

същото място, със същия шрифт и в същия обем, като отговорът се 

публикува безплатно до обема на материала, на който се отговаря. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, по този раздел? Той е кратък. Не виждам коментари. 

Продължете, колега. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  четвъртия 

раздел – условно казано раздел - това е ІV, са развити специалните 

правила относно отразяването на предизборната  кампания в двата 

вида електронни медии, а именно в обществените и в търговските 

електронни медии.  Като  разбира  се  в  първата  част  са   включени 

правилата,  които  се  отнасят  до  отразяването  от  основните 

обществени медии, а  именно Българската национална телевизия и 

Българското национално радио. 

След приемането на това решение, както ще видите и в самия 

раздел, е предвидено приемането и на правила, въз основа на които 

ще се сключи споразумението между съответните политически сили 

и Българското национално радио, съответно Българската национална 

телевизия, което ние по-късно трябва да одобрим с наши решения. 

С  оглед  правилата  на  Изборния  кодекс  по  отношение  на 

онези политически сили – партии и коалиции, които са регистрирани 

в  Централната  избирателна  комисия,  ние  ще  проведем  жребий, 

който  е  като  крайна  дата  31  дни  преди  изборния  ден,  а  именно 

23.09.2015 г. в ЦИК по отношение на отразяването от регионалните 

центрове  на  двете  обществени  медии.  Ще бъде  предвидено  наше 

решение,  което  също  е  част  от  пакета  решения  във  връзка  с 

предизборната  кампания – за теглене на жребия по отношение на 

регионалните центрове в общинските избирателни комисии. Срокът 

е предвиден с оглед и кандидатите. 

Тук е изведено, че има еднаква тарифа, която вече е приета 

според писмото,  което вече получихме.  Тарифата е  определена от 
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Министерския  съвет,  въз  основа  на  която  ще  бъдат  заплащани 

услугите към обществените медии.

Накратко  това  са  основните  моменти,  но  все  пак  го 

погледнете,  ако има  някъде нещо, което би трябвало да добавим. 

Както  и  е  посочено  какъв  е  общият  обхват  на  времето,  което  е 

предоставено по отношение на клиповете и диспутите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, време за запознаване. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Другото е вече по отношение на 

търговските  медии,  при  които  съответно  всичките  услуги  се 

заплащат.  Предвидени  са  сроковете,  в  които  те  трябва  да  си 

предоставят  условията  и  тарифите,  както  и  да  обявяват 

информацията  във  връзка  със  сключените  договори  и  забраните, 

които се отнасят само до електронните медии. 

Тук колегата Бойкинова имаше предложение по т. 55. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 55: Решението на общинската 

избирателна  комисия  може  да  се  оспорва  пред  Централната 

избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му.

Мисля,  че  не  е  24  часа.  Произнася  се  до  24  часа,  но  не 

подлежи на обжалване по аналогия и на ЦИК. Произнася се в срок 

по реда на  чл. 58. Редът е един и същ за обжалване на всички. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Да,  до  24  часа  след   излъчването  на 

съответното предаване. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Член 201. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  И  чл.  200,  ал.  4:  компетентната 

избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа. Член 201: 

решението  на  районната  или  общинската  комисия  може  да  се 

оспорва пред ЦИК до 24 часа. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Но  Централната  избирателна 

комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 

часа. Ние не можем да ангажираме Върховния административен съд 

със срок за произнасяне. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнихме този 

текст. 

Колеги, предложения по цялото решение, все още проект? – 

Не  виждам  други  коментари,  колеги.  Тогава  го  подлагам  на 

гласуване. 

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

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

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева,  Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 2095-МИ. 

Колеги,  продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

9. Проект на решение за теглене на жребия за определяне 

на поредния номер в бюлетината. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  проектът  е  с  №  1567. 

Това  е   по  отношение  процедура  за  определяне  чрез  жребий  на 

поредните  номера  на  партиите,  коалициите,  местните  коалиции и 

независимите  кандидати  от  ОИК  в  бюлетините  за  гласуване  за 

общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Основанията са чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, във връзка с чл. 87, ал. 1, 

т.  10  и  чл. 423,  ал.  1  и  ал.  2  на  Изборния  кодекс.  Съгласно 

посочените  текстове,  жребият  за  определяне  на  номерата  на 

бюлетините  следва  да  бъде  теглен  в  общинските  избирателни 

комисии, където имаме императивните разпоредби на текстовете на 

чл. 87,  ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2. 

Във връзка с това докладвам и постъпилото писмо с вх. № 

МИ-10-112 от 09.09.2015 г., подписано от 5 народни представители. 
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То е качено във вътрешната мрежа – ако искате, да се запознаете. 

Ако искате, да го прочета. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. Вероятно процедура. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Не,  колеги,  уточняване  към 

докладчика.  Сега  ще гледаме проекта  на  решение –  така,  както е 

представен,  или  вие  правите  формално  предложение  да  гледаме 

съвместно проекта на решение с писмото, което докладвахте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  мисля,  че  преди  това  в 

заседанието  докладвах,  тъй  като  беше  поставен  въпросът  за  това 

писмо. И аз казах, че ще го докладвам заедно с проекта. Ако искате 

да гледаме само проекта – гледаме проекта, а писмото го оставяме. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Тогава  аз  имам  процедура, 

формално предложение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  С  оглед  на  това,  че  за  мен  като 

впечатление,  като  член  на  Централната  избирателна  комисия  в 

порядък,  в  разговори  между  членове  на  ЦИК,  се  появи  идеята 

жребият на партии и коалиции да бъде ниво в ЦИК,  а  за  местни 

коалиции  и  инициативни  комитети  да  бъде  в  общинските 

избирателни комисии. Затова предлагам, ако приемем да разгледаме 

с този проект на решение всички относими идеи, предлагам и тази 

идея, която се зароди в оперативен порядък извън заседанията ни, 

също да бъде подложена на разглеждане съвместно с този проект. 

Това е моето формално предложение. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Много се извинявам, но аз просто 

не можах… Гледаме ги заедно или ги гледаме отделно? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  по процедура. 

Колеги, можем да ги гледаме заедно. Можем да ги гледаме и 

отделно.  Когато  гледаме предложения проект на  решение,  според 

мен  можем  да  обсъдим  абсолютно  всички  идеи,  свързани  с  този 

проект.  Така  че,  колега  Ганчева,  вашият  въпрос  не  стои  на 

обсъждане. Нашата процедура го предполага. 
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А по въпроса дали да гледаме писмото заедно или поотделно 

с  проекта  на  решение,  колеги,  сутринта мисля,  че  се  обединихме 

около това заедно, но нищо не пречи в момента да решим да гледаме 

само предложения проект на решение, а след това писмото – както 

прецените, колеги. 

Заповядайте. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, дайте да говорим в прав 

текст.  Решението,  което  се  предлага  от  докладчика  господин 

Андреев,  е  жребият  да  се  осъществява  пред  ОИК.  А  в  писмото, 

подписано  от  пет  коалиции  и  партии  се  предлага  жребият  да  се 

осъществява от ЦИК.  И поради тази причина  ние трябва първо да 

решим въпроса: пред кого ще се осъществява жребият и оттам вече 

ще  тръгнем.  Защото  ако  ние  започнем  да  гледаме  проекта  на 

решението, то тогава… (Реплики.)

Трябва да се реши първата точка на решението.  Това е. Дали 

едновременно, дали заедно – няма никакво значение. Въпросът е  да 

изгласуваме,  да  обсъдим  къде  ще  се  проведе  жребият.  И  като 

обсъдим този въпрос и го гласуваме, тогава тръгваме на решението. 

Това е всъщност дебатът.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  може  ли?  Май  че 

докладчикът няма думата и при това положение аз предлагам някой 

друг да докладва нещо различно. (Реплики.)

Ами, хайде колегата Мусорлиева да докладва…

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви. Колеги, 

нека не продължаваме в такъв тон. 

Продължете, колега Андреев, докладвайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще помоля колегата Мусорлиева, 

дори и извън микрофон, да не обяснява колко е голям или малък 

проектът, а просто да си имаме уважението. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имаме си уважението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Въпроса,  който постави 

колегата   Златарева  и  преди  това  колегата  Ганчева,  касаят  този 

проект на решение и  предложените в него точки. 
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Продължете, колега. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, писмото, което 

е   пристигнало  в  Централната  избирателна  комисия,  е  с  оглед 

направено предложение, което е: вместо в общинските избирателни 

комисии,  жребият  за  номерата  в  бюлетините  да  бъде  теглен  в 

Централната избирателна комисия, като се счита, че по този начин 

ще бъдат постигнати честни и демократични избори. 

Правя уточнението обаче, че в случая пише: ние, народните 

представители…  И  аз  не  виждам  защо  тука  се  говори  за 

парламентарни  групи.  Подписано  е  от  петима  народни 

представители, които предлагат да бъде проведено. 

Проектът не е както аз съм го предложил, а както е текстът на 

закона.  Изборният  кодекс  изрично,  императивно  определя  къде 

следва да бъде проведен жребият. А именно: това е от общинските 

избирателни комисии. Тъй като по отношение на провеждането на 

жребий от Централната избирателна комисия имаме изричен текст в 

чл. 57, ал. 1, т. 21, в която е определено  ние в кои случаи можем да 

теглим  жребий.  Този  текст  е  във  връзка  с  правомощията  на 

общинската  избирателна  комисия,  която  е  единствената,  която по 

силата на чл. 87, ал. 1, т. 10 може да проведе избор; и разпоредбата 

на чл. 423, в който ясно и категорично се казва къде се провежда 

жребият. 

В случая не бихме могли да приложим и разпоредбите на § 5, 

т. 6, тъй като не става въпрос за два различни избора. Става въпрос 

за един избор, а именно това е изборът за общински съветници и за 

кметове,  и  става  въпрос,  че  второто,  което  е,  е  национален 

референдум,   в  който  нямаме  жребий,  тъй  като  в  него  де  факто 

нямаме  предизборна  кампания  между  политически  сили,  а  имаме 

подкрепата или не на определен въпрос: алтернативен или подкрепа 

на въпроса, както е зададен от президента. 

С оглед на това считам,  че и нямаме възможността ние да 

приложим каквото и да  било друго изключение по отношение на 

тегленето  на  жребия  и  не  може  да  става  сравнение  изобщо  с 
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изборите през 2011 г., когато имаме два избора, а именно избор за 

президент и вицепрезидент и местни избори, а и в стария изборен 

кодекс, който е отменен с този, има изричен текст, така както и тука 

е пресъздаден:  в случаите,  в които имаме два избора,  да може да 

бъде провеждан този жребий в Централната избирателна комисия. 

Виждам, че колегата Мусорлиева е много напориста, давам й 

думата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колега Мусорлиева, аз ви давам думата. (Смее се.)

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само една секунда. 

Колега Андреев, с цялото ми уважение към проекта ви –нещо 

погрешно сте разбрал, че нямам уважение към предложения проект 

и  към мнението ви, вие изцяло си противоречите с вече приетото от 

Централната  избирателна  комисия  Решение  № 2095,  т.  33  и  34  - 

изцяло, което е основополагащо решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше реплика. 

За дуплика. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би колегата Мусорлиева не 

прави  разлика  между  тегленето  на  жребий  за  номерата  на 

бюлетината, което е нещо различно от жребия, който се провежда за 

отразяването  на  предизборната  кампания  в  БНТ,  БНР  и 

регионалните центрове. Двете неща са различни и има два различни 

текста. Единият е  текстът на чл. 192, а другият е текстът, който е по 

отношение на  бюлетината и който аз цитирах. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това беше процедура по  изказване-реплика-дуплика. 

Само за лично обяснение мога да дам думата. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: За лично обяснение. 

Съвсем наясно съм с обясненията ви и с двата различни вида 

жребий,  но има,  както се  излага  непрекъснато в дебатите,  дух на 

закона. И духът на закона, както е бил винаги досега този жребий, 

който се тегли за партии и коалиции от партии пред БНТ и БНР, 

неслучайно  е  направен  за  улеснение.  В  смисъл  такава  е   била 
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практиката и затова и духът на закона – кой как го спазва и как не го 

спазва, не знам,  но улеснението на партиите, коалициите от партии, 

както  обявихте  и  на  пресконференцията  –  при  най-много 

регистрирани партии в този вид избор, налага те да бъдат улеснени, 

а не затруднени. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първа беше колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще направя процедура с 

оглед на това,  че колега – преждеговоривш, каза да си говорим в 

прав текст. Основният въпрос е къде да бъде жребият. 

Ще  ми  позволите  извън  процедурата  да  направя  и  леко 

изказване с оглед аргументация на процедурата, която предстои, ако 

позволи уважаемата госпожа председател. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  право  и  на 

изказване, и на процедура. Вие бяхте първа по ред, колега. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето процедурно предложение е в 

правните основания… Първо ще направя процедурата, а след това 

ще изчистя с оглед процедурата. 

Предлагам навсякъде, където в проекта има поредни номера 

на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати, да 

остане:  поредни  номера  на  местни  коалиции  и   инициативни 

комитети или респективно независими кандидати. Като според мен 

най-удачно е в т. 3 от така предложения ни проект, но с оглед след 

това при разисквания и дебати, ще приема да бъде и на друго място 

следният текст: 

Партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също 

наименование  и  състав  в  Централната  избирателна  комисия  и  в 

общинската  избирателна  комисия  получават  за  изборите  за 

общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който 

им е определен чрез жребия в ЦИК. 

Съответно, ако се приеме това предложение, ще предложа в 

правните основания да отпадне чл. 423, ал. 1 и 2; да се сложи по 

аргумент на § 1, т. 6, буква „а“ във връзка с § 2 от Закона за прякото 
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участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление. 

Колеги,  аз  приемам  аргументите  на  колегата  докладчик, 

който  каза,  че  в  закона  съществува  императивната  норма  според 

него  на  чл.  423,  ал.  1  и  2  от  Изборния  кодекс.  Бих  приела 

аргументите на господин Андреев, само че живият живот, както го 

наричаме  в  правото,  поставя  Централната  избирателна  комисия  в 

друга  ситуация,  в  която  се  провеждат  избори  за   общински 

съветници и за кметове, и национален референдум. 

Мислейки  си  върху  предложението,  което  се  зароди  като 

работна идея, извън, още много преди пристигане на писмото, което 

колегата докладчик докладва, подписано от народни представители 

– аз ще си позволя да не коментирам, че тези народни представители 

са общоизвестни председатели на парламентарни групи, доколкото 

аз съм запозната с парламентарно представените групи в Народното 

събрание. 

Но ние, колеги, обсъждайки сложната задача, която имаме - 

да  произведем  едни  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове 

ведно с националния референдум, в много случаи се сещам, че ние 

по  аналогия  и  по  аргумента  на  по-силното  основание  третирахме 

националния  референдум  почти  като  избори  за   президент  и 

вицепрезидент на Република България, с което обосновавам и така 

представеното  ми  предложение,  както  и  идеята  ми  за  правно 

основание. 

Ще ви дам само примера с удостоверението за гласуване в 

определено място, където предложихме едно от изключенията на § 

5, т. 1. Освен това при доклад на колегата Бойкинова за решение за 

регистрация на партии, т.е. предвид новата разпоредба в специалния 

закон,  че  освен  инициативните  комитети,  се  даде  възможност  от 

законодателя  да  регистрира  в  подкрепа  на  алтернативната  или  в 

подкрепа  на  другата  теза  за  национален  референдум,  ние  отново 

дискутирахме и коментирахме, че националният референдум, макар 
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и  по  своята  правна  същност  да  не  е  вид  избор,  най-добре  и 

направихме аналогията с избори за президент и вицепрезидент. 

Колеги,  аз  считам,  че  законодателят  не  може  да  предвиди 

абсолютно  всички  случаи,  които  ще  се  случат.  Безпрецедентно  е 

национален  референдум  да  се  произвежда  с  избори  за  общински 

съветници и за кметове, така че моля да приемете и  подложите на 

гласуване  моето  предложение,  така  направено,  като  това  е  моята 

аргументация в подкрепа на така направеното ми предложение. Като 

отбелязвам, че в никакъв случай моето предложение не се базира на 

писмото, което колегата докладчик докладва. Просто аз за себе си 

като член на Централната избирателна комисия  също съм мислила 

какво улеснение и какво затруднение би се породило от факта на 

провеждане  на  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове,  и 

национален референдум. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  наистина  ние  в  момента  мислим  по  това 

предложение. Защото ако това предложение се приеме по принцип – 

че ще има жребий в Централната избирателна комисия и след това 

жребий  в  общинските  избирателни  комисии  по  начина,  по  който 

колегата  Ганчева  предложи,  и  други  текстове  ще  са  необходими, 

колега  Ганчева,  по  повод  жребия  в  Централната  избирателна 

комисия, доколкото в момента ние нямаме друга процедура. И тук, в 

това решение ще трябва да има такива… (Реплики.)

Или друго отделно решение, да. 

Пояснете,  моля ви колега, за да стане ясно и след това ще 

дам думата за реплики. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

приемам това, което казахте, но предвид това, че моето процедурно 

предложение  беше  обосновано  с  провеждането  на  избори  за 

общински  съветници  и  за  кметове  и  национален  референдум,  аз 

преди да направя това предложение, естествено че съм проучила и 

практиката  на  Централната  избирателна  комисия  не  само  в  този 

състав. 
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През 2011 г.,  когато всъщност има такова съчетание на два 

избора,  което  обаче  е  обосновано  като  правна  регламентация  с 

изрична  норма  в  Изборния  кодекс,  в  това  решение  е  записано 

именно  това,  което  направих  аз  като  предложение,  а  с  отделно 

решение  е  урегулирано  другото.  Като  мисля  обаче,  че  това  мое 

предложение  в  никакъв  случай  не  предпоставя  като  първо  да 

съществува и излязло като решение,  а другото за жребия, който ще 

бъде проведен в ЦИК. И в подкрепа на това е, че в крайна сметка тук 

е мястото да решим какъв ще бъде жребият в ОИК. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Стана 

ясно предложението ви. 

Първа беше колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както каза колегата Ганчева, 

че нейното изказване не е свързано с конкретното предложение, а 

като колега и юрист, нали така, аз също ще кажа своето мнение, че 

така  както  изглежда  предложението,  направено  от  народни 

представители, които са председатели на парламентарни групи, то 

прилича  на  едно  предложение  за  промяна  в  закона.  В  самото 

предложение, в първата му част е записано какви са правомощията 

на Централната избирателна комисия и оттам е видно, че ние нямаме 

правомощие да теглим жребий в избори за  общински съветници и за 

кметове. 

Аз  бих  направила  предложение:  така  направеното 

предложение да се изпрати на председателя на Народното събрание 

за  промени  в  Изборния  кодекс  в  тази  част.  Не  казвам,  че 

предложението няма логика, но така или иначе имаме законов текст, 

който е категоричен. И тук подкрепям колегата докладчик Андреев, 

че нормата е  императивна. Ако ние вземем такова решение жребият 

да се тегли в ЦИК за партиите и коалициите, а в ОИК – за местните 

коалиции и инициативни комитети,  според мен ще ги поставим в 

условия  на  неравнопоставеност.  Защото  как  ще  изглежда 

бюлетината и номерата на местните коалиции и на инициативните 

комитети  ще  започват  от  №  80  и  някой  нататък?...  Трябва  да 
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помислим много сериозно върху това, за да не допуснем да вземем 

едно решение  извън рамките на закона и извън своите правомощия, 

което ще бъде недобре за ЦИК.  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Нейкова. 

За реплика – заповядайте. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нали  всички  разбираме,  че  няма 

правомощия  фактически  на  ОИК,  които  се  обхващат  от 

административната  система  на  власт  и  подчинение,  защото 

административният  процес  е  такъв,  които  да  не  могат  да  бъдат 

приложени,  усвоени,  осъществени  от  Централната  избирателна 

комисия? Смешни са за мен тези твърдения. Това първо. 

И  второ,  съвсем  наясно  сме  всички  и  не  може  да 

заблуждаваме  онлайн  пред  камерите  хората,  че  в  момента  са 

възможни каквито и да било промени на Изборния кодекс в течащи 

най-тежки  избори,  заедно  с  референдум,  което  в  случая  госпожа 

Ганчева  изключително  добре  обоснова.  Многократни  дебати  сме 

имали тука, че го разглеждаме в определени ситуации, тъй като няма 

изрично указание по този въпрос, че го разглеждаме като определен 

вид  избори,  т.е.  едва  ли не  съчетание  две  в  едно.  И това  е  било 

многократен дебат в ЦИК, който вече е саниран, приет, прилаган от 

нас за различни процедури. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  моето  изказване  не 

заблуждавам  никого.  Неслучайно  казах:  бих  направила 

предложение…  Но  не  съм  го  направила.  Така  че,  ако  обичате, 

слушайте какво казвам. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, да. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  беше 

изказване, реплика и дуплика. 

Заповядайте, колега Матева, за изказване. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз не мога да разбера от какви 

идеи са продиктувани тези страсти, които се разгарят, но първо, по 

отношение на изказването на колегата Мусорлиева. Смятам, че има 

достатъчно време дори и за законови промени, защото съгласно чл. 

87, ал. 1, т. 10 жребият в ОИК се тегли 31 дни преди изборния ден. 

Тоест…

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: (Без микрофон.)

РОСИЦА МАТЕВА: Ама аз нямам нужда да го… Защо аз да 

организирам парламента, при положение че това писмо е подписано 

от  народни  представители,  които  могат  да  направят  това,  защото 

това им е работата. 

Нашата  работа  в  Централната  избирателна  комисия  е  да 

прилагаме Изборния кодекс такъв, какъвто е. А той не по мнението 

на колегата  Андреев,  а  според мен по всеобщото ни мнение като 

юристи,  би  следвало  да  приемем,  че  има  императивна  норма  на 

закона. (Реплики.)

Изрично е разписано…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  ви,  има 

докладчик,  който  в  момента  докладва  по  позицията  дали  ще  се 

провежда жребий в ЦИК или в ОИК на база на закона. Моля другите 

колеги да не говорят и да не репликират извън микрофон, защото 

така  колегата  не  може  да  се  изкаже  и  така  създаваме  излишни 

напрежения. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Изрично  е  предвидено  в  т.  21  на  ал.  1  на  чл.  57,  че  в 

Централната  избирателна комисия се провеждат жребии само при 

избори  за  народни  представители,  членове  на  Европейския 

парламент,  за президент и вицепрезидент.  Няма възможност да се 

провежда тук такъв жребий, тъй като, както каза колегата Андреев, 

не  се  съчетават  два  вида  избори.  В  националния  референдум 

бюлетината  няма  номера,  няма  жребий,  нищо  не  се  тегли  по 

отношение  на  референдума.   Тоест,  ние  в  този  случай,  когато  се 
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касае  за  номера  на  партии,  коалиции,   местни  коалиции   и 

инициативни  комитети,  провеждаме  едни  избори  за  общински 

съветници и кметове,  нормата е  ясна.  Правото и  задължението е 

само на общинските избирателни комисии да теглят  жребия така, 

както е разписано в техните правомощия и в закона. 

И само още едно нещо ще добавя: Ако ние приемем, че ще 

нарушим закона и ще вземем решение да теглим жребия в ЦИК само 

по отношение на партиите и коалициите, които са регистрирани тук, 

ще  поставим  в  неравнопоставено  положение,  както  каза  колегата 

Нейкова,  местните  коалиции.  И незабравяйте,  че  има възможност 

местни коалиции с един и същи състав да бъдат регистрирани  за 

участие в избори в повече от една община.  Те тогава  ще бъдат с 

различни номера. Имат правото да поискат и те да ползват единна 

номерация,  така  както  очевидно  е  искането  на  партиите  и 

коалициите,  които  са  регистрирани  в  ЦИК,  да  ползват  единна 

номерация  в  цялата  страна.  Тогава  какво  ще  правим?  –  Моето 

предложение тогава ще бъде всички общински избирателни комисии 

да  изпратят  всички  регистрирани  при  тях  местни  коалиции  и 

инициативни комитети, и ние да теглим жребия за цялата страна – за 

всички 265 общински избирателни комисии, за всички регистрирани 

партии,  коалиции,  местни  коалиции  и  инициативни  комитети, 

колкото дни и да ни отнеме това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  ще  направя  следната 

процедура, която може би беше започната първоначално от колегата 

Златарева, която ще подкрепя. 

Тук въпросът не е до проекта. Аз оттеглям проекта.  Оставям 

на  разглеждане  писмото.  От  гледна  точка  на  писмото  нека  да  се 

прецени дали това писмо следва да бъде взето предвид, какво ще 

бъде взето предвид и на основата на това да бъде направен какъвто и 

да било проект. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колегата Златарева беше лично посочена. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  не  съм  направила  това 

предложение. Аз само казах, че в основата на сегашния спор е това: 

може  ли  да  се  проведе  жребий  за  определяне  на  номерата  на 

партиите,  регистрирани в ЦИК, пред ЦИК. Това е  проблем извън 

решението, извън писмото, принципен проблем, който се поставя на 

разглеждане. И оттам-нататъка вече ще видим вече какво решение 

ще  пишем.  Но  това  не  значи  и  за  не  съм  казала,  че  предмет  на 

разглеждане е писмото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По същество това е оттегляне на 

проекта като проект да се гледа, защото този проект – така, както е 

предложен,  независимо  от  това,  което  каза  колегата  Ганчева,  не 

може  да  бъде  преработен  в  този  си  вид.  Той  трябва  да  бъде 

преработен изцяло. Първо да бъде приет жребият в ЦИК, ако бъде 

прието такова решение. И след което, въз основа на него, да бъде 

приет жребият в ОИК. 

Стои  да  се  разгледа  принципният  въпрос,  както  колегата 

Златарева  каза.  Независимо  дали  на  основата  на  това  писмо  или 

въобще  на  принципния  въпрос:  може  ли  в  ЦИК  да  се  проведе 

жребий… Това е въпросът, който трябва да се реши,  след което вече 

може да се предложи всякакъв проект. И в тази връзка аз направих 

процедурното  предложение.  Аз  оттеглям  проекта,  за  да  се  реши 

преди това този въпрос. След което вече каквито и да било проекти 

ще бъдат изписани. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега, разяснение. Ние 

в  момента  обсъждаме  този  принципен  въпрос.  Мисля,  че  това 

правим до този момент, така че не гледаме вашия проект. (Реплики.)

Колеги,  коментираме  в  момента  принципния  въпрос,  след 

което  вече  бихме  преминали  към  проекта   с  направените 

предложения.  Така  че   няма  никакво  противоречие  между  това, 

което  всички в тази зала казвате. По процедура говоря. 

Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  донякъде  разбирам  докладчика, 

защото  той  ни  е  внесъл  проект  за  принципно  решение,  а  ние 

обсъждаме един друг въпрос вече сигурно половин час, че и повече. 

И то още по точка първа. 

От друга страна, аз бих го приканил да не бърза с оттеглянето 

на  проекта,  за  да  решим  писмото,  което  той  много  коректно 

докладва и което е свързано  с проекта – което е само точка първа. И 

ако ние приемем предложението на народните представители, то е 

ясно,  че ще трябва да има нов проект.  Иначе не виждам причина 

този проект да стане решение с известни евентуални поправки, ако 

бъдат направени. 

Но доста  дълго  време  отделихме за  едно  предложение.  Не 

искам  един  по  един  да  оборвам  аргументите,  защото  те  бяха 

излагани в продължение на 15-20 минути. Не чух нито един, който 

да е реален довод това да се случи. Писмото на въпросните петима 

народни представители – те дали са шефове на групи или не, те са 

петима народни представители и като такива са подписали писмото. 

Не  са  го  подписали  в  качеството  на  ръководители  на 

парламентарните  групи.  Не  че  това  има  голямо  значение,  но  го 

подчертавам, за да се знае,  защото друго така се внуши. 

Тези хора  са наясно със закона. По-голямата част от тях са 

приемали този закон. Те знаят, че това не може да стане. Аз нечух 

тука  нито  един  реален  правен  аргумент  ние  да  приемем  тяхното 

предложение и  от моите колеги, които говориха в подкрепа на това. 

Дайте един да чуем. Но не е това, че прилагаме и има референдум. 

Това е несериозно. Има § 2 от специалния закон, в който пише, че за 

неуредените  в  него  въпроси,  се  прилага  Изборният  кодекс. 

Докладчика го подкрепя не с една, а с две абсолютно императивни 

разпоредби: чл. 87, т. 10 и чл. 423. 

Дори и да искаме, дайте възможност да избягаме от това и да 

направим така, както искат народните представители. Без емоция – 

просто наистина. Дайте без живия живот, без… Един текст, с нещо, 
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което  да  можем  да  избягаме  от  тия  повелителни  разпоредби  на 

Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  В  началото  на  това  обсъждане  бях 

напълно убеден,  че  категорично ще подкрепя  това  жребият  да  се 

проведе  в  ЦИК,  защото  според  мен  това  е  далече  по-разумно 

решение, отколкото ситуацията да се проведе в 265 общини. Само че 

колегите, които се изказаха, ме убедиха, че юридическите аргументи 

затова, че ние нямаме такова правно основание, са железни. 

Очевидно е, че за да вземем едно решение – повтарям: според 

мен много по-разумно от това да се проведе жребий в 265 общини – 

ние трябва да нарушим закона такъв, какъвто е в момента. 

И колеги, искам да ви попитам: можем ли да мислим за друг 

тип позиция на ЦИК?  Струва ми се, че проблемът е сериозен. Няма 

да се аргументирам защо мисля, че ще увеличим хаоса в изборите, 

ако  се  проведат  265  гласувания.  От  друга  страна,  не  можем  да 

вземем такова решение според мен. 

Аз бих искал да зная дали това, което мисля по въпроса – че 

това е много по-разумно, което се предлага, се споделя  независимо 

от Изборния кодекс, от мнозинството членове на комисията. И ако е 

така, възможно ли е да вземем публична позиция, в която наистина 

да изпратим тая преписка на председателя на Народното събрание и 

да  изразим тази позиция на  Централната  избирателна комисия по 

отношение  на  парламента,  който  единствено  може  да  реши  този 

казус? 

Това е предложението ми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. По същество 

вие  подкрепяте  и  предложението  на  колегата  Нейкова  по  повод 

изпращането на преписката.  (Реплики.)  А, не. Колега, да, простете. 

Евентуалното предложение, което тя би направила. 

Заповядайте, колега Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Искам да направя едно уточнение 

и то е, че логиката на закона е такава от Закона за местните избори. 

Още от тогава жребият при местните избори винаги е бил теглен за 

бюлетините в общинските избирателни комисии. И това е така, тъй 

като  по  този  начин  законодателят  гарантира  равна  възможност  и 

равни  права,  равна  позиция,  равен  старт  –  както  искате,  така  го 

кажете – на всички участници: партии, коалиции, местни коалиции, 

независими кандидати. Изключение може да се направи само когато 

имаме изричен текст: тогава, когато имаме два избора в едно. 

Тука  колегата  Ганчева  каза  за  това,  че  ние  сме  приели 

изборите за президент и вицепрезидент  като основание за нашето 

решение  за  инициативните  комитети.  Но  още  тогава  колегата 

Бойкинова  спомена,  че  това  ние  го  взимаме  с  оглед  единствено 

факта, че там имаме единен изборен район, който да ни позволи да 

приравним  инициативните  комитети  като  субект,  който  може  да 

участва в подкрепата на информационната кампания. 

Не може ние да приложим националния референдум, защото 

там  нямаме  бюлетина.  Там  имаме  ДА  –  НЕ.  Там  няма  избор.  И 

мисля, че във всичките останали решения ние се обединихме около 

това. Ние бяхме обединени и аз считам, че независимо от казаното 

до момента, от юридическа гледна точка като правоприлагащ орган, 

ние не можем да не приложим императивните норми на Изборния 

кодекс. Централната избирателна комисия не може това нещо да го 

направи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен, че ние не можем да не 

приложим  императивните  норми  на  Изборния  кодекс.  Но  ако 

наистина сме убедени около позицията, че предлагайки промени – 

при  това  от  народни  представители,  които  председателстват 

парламентарни  групи,  в  които  са  над  50  на  сто  от  депутатите, 

предлагат  нещо разумно,  тогава  можем  ли  да  си  затворим  очите 
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спрямо това и да го изразим като становище на комисията? Това, 

което мисля. Ако разбира се, имаме такова становище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е реплика-дуплика и 

след това лично обяснение ще ползвате ли, колега? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Не,  няма  смисъл  да  навлизаме, 

защото  ние  позициите  ги  казахме.  Аз  лично  не  бих  могъл  да  се 

обединя около позицията ние да предлагаме на законодателя, който 

ни  е  сезирал  или  най-малкото  петима  от  тези  240,  които  са 

законодатели  и  които  го  поставят,  да  поставят  въпроса  пред 

Централната избирателна комисия  в този момент и по този начин. 

Считам,  че  това  е  въпрос,  който  трябва  законодателно  да  бъде 

уреден – единствено с промяна на Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега  Андреев,  лично обяснение 

към вас. Ако ще ме цитирате, моля ползвайте стенографа до вас, за 

да ме цитирате точно. И с това приключвам. И не ми вменявайте 

думи,  които  не  съм  казала,  за  да  си  подкрепите  тезата,  която 

защищавате. 

И ако ми позволите, госпожо председател, имам процедура. 

Тъй  като  ние,  доколкото  разбрах  –  поне  аз  останах  с  такова 

впечатление,  приехме  за  съвместно  разглеждане  писмото  – 

работната  идея,  която  казах,  че  ме  провокира  към  направеното 

предложение по проекта и проекта на колегата  Андреев като точка 

от дневния ред и предложения от докладчика. 

Виждам, че от така проведения дебат и дискусия всеки има 

своите аргументи в подкрепа или на едната теза, или на другата. Аз 

си поддържам така направеното предложение. Но правя формално 

предложение: 

След  като  комисията  очевидно  с  оглед  дебатите,  които  се 

развиха,  не  приема  то  да  е  предложение  по  проекта  и  считам  – 

доколкото разбрах от преждеговорящите, че това е основополагащ 

въпрос,  за  да  разгледаме  каквито  и  да  било  проекти,  правя 
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формалното  предложение  Централната  избирателна  комисия  да 

приеме  следното:  предлагам  жребият  за  поредния  номер  в 

бюлетината за  партии, коалиции, които са регистрирани в ЦИК и 

регистрирани  в  ОИК,  да  бъде  теглен  в  Централната  избирателна 

комисия.  Общинските  избирателни  комисии  да  теглят  жребия  за 

пореден  номер  за  независимите  кандидати,  респективно 

инициативните комитети и местните коалиции. 

Моля  да  подложите  на  гласуване  това  предложение. 

(Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По същество в момента 

се предложи, първо, да се прекратят разискванията. И второ, ние да 

вземем принципно решение – така предложено, което вече може да 

бъде  разработено  впоследствие  и  в  проекта  на  решение.  Това  е 

процедурата, която разбирам. 

Обратно процедурно предложение ли имате? – Заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Първо,  както  каза  колегата  Нейкова, 

колегата  Ганчева,  доколкото  си  спомням  –  нека  да  каже  и 

стенографът - дали е предлагала прекратяване на разискванията. 

Второ,  имам  следния  въпрос:  при  оттеглен  проект  за 

решение, ние ще вземем протоколно решение да изменим Изборния 

кодекс. 

И  трето,  правя  обратно  процедурно  предложение:  по 

писмото, което колегата Андреев докладва, да вземем решение да го 

изпратим в Народното събрание, тъй като има все още време тези 

народни  представители,  ако  поддържат  това  предложение,  да 

направят  необходимото  да  променят  Изборния  кодекс.  Така  или 

иначе жребият по закон трябва да се изтегли на 23 септември 2015 г. 

Има достатъчно време – нека незабавно да изпратим това писмо на 

председателя на Народното събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Вашето  предложение също е  важно  с  оглед гласуванията, 

защото  разискванията  можем  да  прекратим,  но  трябва  да  знаем 

какво да гласуваме. 
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Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  Алексиева,  не 

знам в коя процедура ще направя следното с оглед коректност на 

всички мои предложения и доклади, които правих. 

През  цялото  време  се  опитвам  да  насоча  вниманието  на 

комисията,  че  моите  предложения  въобще  не  акцентират  върху 

писмото, което е входирано от народните представители, докладвано 

от докладчика по повод неговия проект. 

Считам,че след като е имало такава идея дори и между двама 

члена на Централната избирателна комисия, дори в коридорите на 

Централната избирателна комисия, тя би следвало да се вземе под 

внимание  при  обсъждането  на  проекта  на  колегата  Андреев. 

Усещам,  че  акцентът  -  в  хода  на  дискусиите  се  акцентира 

непрекъснато на писмото, което ни е входирано. 

Колеги, ние трябва да си свършим работата, разглеждайки и 

писма. Така или иначе ЦИК трябва да проведе някакъв жребий, ОИК 

също трябва да проведе някакъв жребий. 

Моля моята процедура, така както я направих последно, да 

бъде подложена на гласуване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

процедурни предложения? Ние в момента сме на едно принципно 

предложение да се прекратят разискванията. Колегата Ганчева каза, 

че счита,  че всички мнения, двете позиции вече са направени и с 

оглед  на  това  направи  предложението,  което  да  се  гласува.  Нали 

така, колега Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, правилно сте 

ме разбрали,  макар че не съм го изказала да се прекрати,  а да се 

подложи на гласуване.  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  процедурата, 

която беше безкрайно ясна, но добре, повтори се. 

За процедура само, а не по същество. Първи беше колегата 

Ивков. 

132



ИВАЙЛО ИВКОВ: Процедура.  След като не ме послуша и 

колегата оттегли проекта – разбира го, пак ви казвам, изпитвал съм 

го  на  мой  гръб.  Проектът  седи  от  два  месеца.   Не  знам   по 

коридорите какво се е говорило. Можеха да му кажат и да го обсъдят 

и с него, но това няма значение. 

Правя процедура да разгледаме действително преюдициалния 

въпрос, поставен с писмото или от група членове на ЦИК, или от 

група членове на парламента, да вземем решение по писмото и след 

това да дадем възможност,  колегата ако иска,  да си вкара отново 

проекта за разглеждане. Защото действително въпросът в писмото е 

преюдициален по част, да не кажа по една точка от решението. 

Освен това правилно колегата Цачев каза – аргументирам си 

само процедурата – че ако ние приемем писмото, ще трябва доста да 

се пипне и да се измени самото решение. Едва ли ще може да се 

гледа  днес.  Ще трябва  писмено да  се  направи.  Да  седна  някой  – 

докладчикът  или  друг.  Така  че  дайте  да  разгледаме  писмото,  да 

решим този въпрос, защото това е въпросът. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Вие  изказахте  точно  онова,   което  аз  ще  направя  като 

процедурна  последователност  с  онази  разлика,  че  ние  вече 

обсъдихме принципния въпрос – може би не сме го приключили, но 

има  процедурно  предложение  разискванията  по  този  принципен 

въпрос да приключат. 

Затова  колеги,  който  е  съгласен  с  така  направеното 

предложение  разискванията  по  този  принципен  въпрос  да 

приключат, моля да гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – 4 (Александър 

Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Таня Цанева).  
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Колеги, по ред на номерата постъпилите предложения, които 

не се изключват взаимно.

Колеги,  първото  постъпило предложение  е   ЦИК да  вземе 

решение ЦИК да тегли жребий за поредните номера на партиите  и 

коалициите,  които  са  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия,  а  ОИК  да  тегли  жребий  за  номерата  в  бюлетините  на 

независимите кандидати, издигнати от  инициативни комитети, и за 

местните  коалиции,  като  се  запази  номерът  на  партиите  и 

коалициите, регистрирани в ЦИК, които участват в същия формат в 

общинската избирателна комисия, като се запази номерът, който е 

изтеглен на жребия от ЦИК. 

Извинете, че ви допълних, колега Ганчева, но просто исках  с 

цел яснота да го кажа. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложеното,  моля  да 

гласува. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев),  против – 6 (Александър Андреев, Росица Матева, Камелия  

Нейкова, Таня Цанева,  Цветозар Томов, Ивайло Ивков).  

Колеги, решихме това. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  останах 

учуден.  Останах  учуден,  защото  днес,  на  тази  дата  Централната 

избирателна комисия доказа, че е над закона. Доказа, че законът не 

важи  нищо.  И  тя  каквото  реши  или  каквото  й  бъде  указано,  го 

изпълнява. 

При  положение,  че  имаме  законодателни  разпоредби  – 

императивни, които не са отменяни или изменяни от приемането на 

Закона  за  местните  избори  и  които  и  до  момента  се  прилагат  и 

гарантират равнопоставеност между всички участници в изборния 
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процес, Централната избирателна комисия  за първи път  каза: не, 

ние няма да ги прилагаме. 

Аз се  учудвам от  твърденията,  които чух от  колеги,  които 

уважавам като юристи, които казаха, че няма императивни норми, 

които  не  трябва  да  се  приложат,  а  говореха  за  дух  на  закона,  за 

изменение  на  отношенията  –  неща  житейски,  които  нямат  нищо 

общо със закона. 

Още от едно време римляните са казали дура лекс сед лекс – 

строг закон, но закон. И  само той може да ни гарантира, че ние като 

Централна  избирателна  комисия  можем  да  проведем  едни 

демократични публични избори. Ние в момента доказахме, че всеки 

един повей, който ни духа наляво или надясно, позволява на един 

орган  като  Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решения, 

които стоят или противоречат на закона. Централната избирателна 

комисия  доказа, че е над закона и няма да го спазва. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз гласувах против, защото 

считам, че това е едно незаконосъобразно решение и с това решение 

Централната  избирателна  комисия  постави  в  неравнопоставеност 

партиите,  коалициите,  местните  коалиции  и  инициативните 

комитети. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Присъединявам  се   към   предишните 

вотове и искам да кажа също, че нарушихме много грубо закона - 

неясно с какви мотиви. Очевидно е, че нямаше нито един аргумент 

да  се  приеме  предложението.  Това  наше  решение  е  апотеоз  на 

коридорното право под нечий натиск – в случая  на един политици, 

членове на Народното събрание. Не мога да си го обясня по друг 

начин. Твърде наивно е обяснението, че на двама-трима спонтанно 

им хрумнало по коридорите на ЦИК така да решат. 
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Нарушихме изключително грубо ясни и точни разпоредби на 

Изборния кодекс, за да угодим. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка една процедура: от 

тук-нататък ще помоля някой друг да поеме и двата проекта и да ги 

напише. Аз оттеглям моите проекти. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, вторият въпрос, 

който  постъпи  в  залата,  е  това  писмо  –  така  получено,  да  бъде 

препратено до Народното събрание…

Да, заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Това  е  мое  предложение.  То  е 

абсолютно  обезсмислено  с  гласуването  в  момента,  така  че  го 

оттеглям. (Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  продължаваме.  В  момента  докладчикът  оттегли 

проекта на решение, но има внесен проект на решение… (Реплики.)

Колеги,  отлага  се  разглеждането  на  проекта,  за  да  бъде 

извършено съответното преработване. 

Колеги  с  това  и  с  един  час  закъснение,  както  обявих 

сутринта, закривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия. 

Свиквам следващото заседание утре,  11  септември 2015 г., 

петък, от 10,00 ч. 

Колеги,  в  9,30  ч.  имаме  работна  среща  с  Националния 

архивен фонд, така че който желае, да заповяда. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 19,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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