
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 317

На 27 януари 2016  г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрация  на  партии  и  коалиции  в  новите  и  частични 
избори, насрочени на 13 март 2016 г.

Докладва: Румяна Сидерова

Иванка Грозева
2. Проект  на  решение  относно  приемане  на  образци  на 

публични електронни регистри на ЦИК.

Докладва: Камелия Нейкова
3. Проекти на решения за промени в съставите на Общински 

избирателни комисии.

Докладва: Емануил Христов

Ивайло Ивков

4. Информация относно постъпили жалби.

Докладва: Мария Бойкинова

Румен Цачев

5. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Докладва: Румяна Сидерова

Ивайло Ивков

6. Отговор на писмо - искане от Областна дирекция на МВР – 

Силистра.

Докладва: Румяна Сидерова
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7. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева.  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  16,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 27 януари 2016 г. 

Колеги, вчера обявих заседание за утре, като бях пропуснала, 

че днес изтича срокът 27 януари – крайният срок за  подаване на 

заявления  за  регистрация  или  за  допускане  до  участие  на 

политически  партии  и  коалиции  в  новите  избори,  поради  което 

свиках  това  заседание  за  онези  политически  партии  и  коалиции, 

които ще подадат заявленията си днес.

Само  припомням,  че  крайният  срок,  който  сме  обявили,  е 

18,00 ч.  Така че ние ще бъдем тук до 18,00 ч.  дори и по-рано да 

приключим с дневния си ред, евентуално, ако политическа партия 

или  коалиции  ще  подава  заявление  до  18,00  ч.,  Централната 

избирателна комисия е на мястото си.

И във  връзка  с  изтичане  на  този  краен срок  ви  предлагам 

следния проект за дневен ред:
1. Регистрация  на  партии  и  коалиции  в  новите  и  частични 

избори, насрочени на 13 март 2016 г.
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До този момент има двама докладчика – колегата Сидерова и 
колегата Грозева, тъй като до този момент са постъпили и два пакета 
документи. 

2. Искане за отваряне на запечатано помещение.
Докладчик е колегата Сидерова.
3. Разни.
Колеги,  има  ли  предложения  за  допълнение  към  така 

предложения ред?
Първа е колегата Нейкова. Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите в дневния ред проект на решение относно приемане на 
образци на публични регистри на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го като нова 
точка трета, колега Нейкова.

Следващия  за  предложения  по  дневния  ред  е  колегата 
Христов.

Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, предлагам в дневния ред да 

влезе и промяна в състава на ОИК – Главиница.
Освен  това  имам  да  докладвам  и  проект  за  даване  на 

разрешение  за  отваряне  на  запечатано  помещение.  Ако  имаме 
почивка, предлагам да бъде след почивката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам като нова точка 
четвърта,  колега  Христов,  Вашето  предложение,  както  и  Ви 
записвам  в  точката  за  даване  на  разрешение  за  отваряне  на 
запечатано помещение.

Сега  наред  е  колегата  Бойкинова.  Заповядайте,  колега 
Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам да докладвам една жалба за 
администриране.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам точка „Жалби“, 
колега Бойкинова.

Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  да  докладвам  проект  на 

решение за отваряне на помещение във връзка с архивиране, както и 
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едно писмо, с което само да препратим копия от документи при нас 
на Районна прокуратура – Силистра.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,  колега 
Сидерова.

Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямаше да правя предложение, но след 

включването на проекта за промени в състави на ОИК, и аз имам да 
докладвам един проект за промяна. Ако искате, да я включим и нея 
тогава?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  я,  колега 
Ивков.

Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз имам да докладвам едно Определение по 

административно  дело  №  229  от  2016  г.  на  Върховния 
административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 
предложения за допълнение на дневния ред? Не виждам.

Преди да подложа на гласуване така предложения и допълнен 
дневен  ред,  колеги,  само  да  кажа,  че  в  момента  в  залата  са  18 
членове на Централната избирателна комисия. Отсъстват двама по 
обективни причини.

Определям колегата Пенев да брои.
Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева, 

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

няма. 

Дневният ред се приема.
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Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Регистрация  на  партии  и  коалиции  в  новите  и 

частични избори, насрочени на 13 март 2016 г.
Заповядайте, колега Сидерова, да докладвате.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  е  с 

№ 2998  в  папка  с  моите  инициали  и  е  за  допускане  на  партия 
Българска нова демокрация за участие в новите избори за кметове на 
кметства, насрочени на 13 март 2016 г.

Партията е подала заявление с вх. № 10 в нашия регистър на 
днешна  дата.  Към  заявлението  са  приложили  удостоверение  за 
актуално  правно  състояние,  издадено  на  25  януари  2016  г.  от 
Софийски  градски  съд  и  удостоверение  от  Сметната  палата, 
издадено на 26 януари 2016 г.

Налице  са  всички  законови  изисквания  за  допускане  на 
партията за участие в новите избори за кметове на кметства.

Посочили са желание да участват във всичките 15 кметства, в 
които има насрочени избори.

Моля  да  приемем  решение  в  същия  смисъл,  като 
наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината  е 
„Българска нова демокрация“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега.
Колеги, има ли коментари? Не виждам. Време за запознаване.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Маргарита Златарева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  Георги 

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

Ивков.  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева, Румен  Цачев, Румяна  Стоева-Сидерова и  Таня 

Цанева);  против – няма. 
Решението се приема.
Решението има № 3038-МИ.
Продължете, колега, със следващия проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е за допускане до 

участие  на  същата  партия  –  Българска  нова  демокрация  –  в 
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частичните  избори  –  и  в  трите  частични  избори,  които  към  този 
момент са насрочени на дата 13 март 2016 г.

Заявлението на партията е с вх. № 4 в регистъра от днешна 
дата.  Към него са приложени копие от удостоверение за актуално 
правно състояние и копие от удостоверението от Сметната палата 
така, както ние решихме, че при едновременна регистрация за двата 
вида избори ще се подава един оригинал.

Налице са изискванията за допускане на партията за участие 
в частичните избори за кметове на кметства в частичните избори за 
кмет  на  кметство  Крушево,  община  Гърмен,  кметство  Въглен, 
община  Аксаково,  кметство  Григорево,  община  Елин  Пелин, 
насрочени на 13 март 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 
Българска нова демокрация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева); 

против – няма. 
Решението се приема.
Решението има № 3039-МИ.
Заповядайте, колега Грозев, за доклад.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! В 

папка  с  моите  инициали  с  днешна  дата  е  качен  проектът  за 
допускане на политическа партия Движение за права и свободи за 
участие в новите избори за кметове на кметства,  насрочени на 13 
март 2016 г.

Постъпило  е  заявление,  подписано  от  Мустафа  Карадайъ, 
секретар  на  ЦОБ  на  ДПС,  упълномощен  от  представляващия 
партията  съгласно  съдебна  регистрация  Лютви  Ахмед  Местан. 
Заведено е под № 11 от 27 януари 2016 г. в регистъра на партиите и 



7

коалициите за участие в новите избори за кметове на кметства на 
13 март 2016 г.

Заявено  е  наименование  за  изписване  в  бюлетината 
Движение за права и свободи – ДПС.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение за  актуално 
правно  състояние  на  партията,  издадено  на  13  януари  2016  г.  по 
фирмено дело № 2574/1990 г.,  удостоверение от Сметната палата. 
Удостоверението  е  приложено  по  преписка  за  регистрация  на 
партията за участие в общите местни избори на 25 октомври 2015 г. 
за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г., 
заверено копие от пълномощно № 55 от 17 август 2015 г. в полза на 
Мустафа Сали Карадайъ от Лютви Ахмед Местан, като оригиналът 
се  намира  по  преписката  в  общата  регистрация  към 
Решение № 1840-МИ от 4 септември 2015 г., пълномощно № 105 в 
полза на Христина Василева Атанасова от Мустафа Сали Карадайъ, 
заверено копие. Пълномощните са две и са различни - № 105 и № 2 – 
но са в полза на едно и също лице. Най-новото е от 26.01.2016 г. 

Изписала съм и пълномощно № 1 от 19 януари 2016 г., което 
е  представено  с  вчерашните  документи,  които  ви  докладвах. 
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1840-МИ от 
04.09.2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г. 

Налице са основанията на чл. 469, поради което ви предлагам 
да допуснем политическа партия Движение за права и свободи за 
участие в новите избори за кметове на кметства,  насрочени за 13 
март 2016 г.

Наименованието  на  партията  за  отпечатване  върху 
бюлетината е Движение за права и свободи – ДПС. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез 
Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 
му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви,  колега 
Грозева.

Колеги, има ли коментари? 
Заповядайте, колега Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: В пълномощното на господин Местан и 
господин Карадайъ има ли написано за „нови и частични избори“ 
или е само за местните избори?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  „…да  представлява  ПП  ДПС, 
включително пред централни и местни органи на власт, съдилища, 
пред  всички  избирателни  комисии  във  връзка  и  по  повод 
произвеждане  на  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и 
национален  референдум  на  25  октомври,  нови  и/или  частични 
избори за общински съветници и кметове.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  заповядайте,  колега 
Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  И  втори  въпрос.  Вчера  ми  направи 
впечатление  –  мисля,  че  Вие  го  докладвахте,  колега  Грозева,  за 
освобождаването на  господин Местан,  пък и то  ни е  ноторно,  не 
ноторно,  но  ни  е  известно.  Тогава  това  пълномощно?  От  друга 
страна, не знам дали е регистрирана промяната. Очевидно не е, щом 
е  от  Лютви Местан  заявлението.  Защото заявлението  е  от  Лютви 
Местан  чрез  пълномощника  му  Карадайъ.  Въпросът  е  това 
пълномощно дали има сила, след като  и ако той вече е освободен от 
длъжност? Можеш ли да дадеш права, които ти самият нямаш?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 
Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги, в удостоверението за 
актуалното  състояние,  което  е  издадено  на  13  януари  2016  г.,  е 
посочен  господин  Местан  като  председател  и  представляващ 
партията. Дори и да са настъпили някакви промени, те не са били 
вписани, поради което считам, че към настоящия момент господин 
Местан  е  представляващ  и  председател  на  партията  до  новото 
вписване, което ще настъпи, когато получим ново удостоверение за 
актуално състояние.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 
Грозева.

Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отделно от това в Устава  на ДПС, 

който се намира на сайта на партията, в правомощията на органа им 
за  управление  –  ЦОБ,  е  включено  правомощието  да  избира 
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представляващ  партията,  когато  представляващият  е  в  трайна 
невъзможност.  Изключването  на  едно  лице  от  партията  и 
извеждането  му  от  състава  на  това  Оперативно  бюро  е  трайна 
невъзможност. Те се избират до провеждане на Национален съвет и 
затова вчера са ни представили извлечението.

Но колегата Златарева е права, че оповестителното действие 
на  решението  за  регистрация  на  партията  е  включително 
представляващият партията и за нас е задължително.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател! Аз щях да реагирам на това, че госпожа Сидерова може 

да се базира или на едното, или на другото. Или важи регистъра в 

Софийски  градски  съд,  или  важи  вчерашният  документ,  който 

съвсем различно казва. Така че трябва да си изберем едно от двете 

кое важи. Не можем и двете.  Очевидно това, което казва госпожа 

Сидерова, обърква нещата. 

Така че, поправете се, ако може.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма как да се поправя при наличие 

на  юридически  факти.  Даже  и  да  не  приемат  колегите  едното 

основание, налице е другото основание.

Аз съм съгласна с това, което докладва докладчикът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше процедура по 

изказването. 

За дуплика, заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  не  се  събере  мнозинство  при 

гласуването,  едва  тогава  ще  помоля  да  се  подложи  на  гласуване 

следващото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Грозева.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

При изготвянето  на  този  проект аз  съм се  ръководила  от  случаи, 

каквито сме имали в предходни комисии – случаят СДС. Там сме 

попадали в такава ситуация и комисията тогава счете, че единствено 

актуалното  правно  състояние  е  това,  което  трябва  да  вземем 

предвид, поради което и съм ви предложила такъв проект.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков. Направете го, моля Ви, като изказване, тъй като процедурата 

изказване – реплика вече приключи.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

 Аз не съм съгласен  с  изложеното от  колегата  Сидерова в 

този  случай.  Но  то  е  ирелевантно  изобщо  за  регистрационните 

производства. Но не съм съгласен, че е в трайна невъзможност. Не 

виждам  откъде  ние  вадим  доводи  за  това  нещо.  Какво  е  трайна 

невъзможност и изобщо защо трябва да разискваме този въпрос. Но 

тъй като се каза на микрофон, аз изразявам несъгласието си да се 

позоваваме на трайна невъзможност и на устав, който не е качен и 

не сме запознати всички така актуално като колегата. 

А иначе ние приемаме актуалното състояние,  приемаме, че 

представляващ Движението за права и свободи е господин Местан и 

неговият пълномощник господин Карадайъ е подал пълномощното. 

Тогава става ирелевентен вчерашният документ.

Просто искам да си изясним ситуацията.  Ако е  така,  аз  не 

виждам правна пречка и, ако не е оттеглено пълномощното, да се 

регистрира партията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги,  има  ли  други  изказвания?  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Понеже се спомена моето име, трябва да знаем всичките юристи, че 
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уставите на партиите са публични. Така че това, че някой от нас не 

знае,  не  пречи  друг  да  се  запознае  и  не  виждам  с  какво  съм 

сгрешила, като съм се запознала на базата на вчерашните документи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви,  колега 

Сидерова.

За дуплика има думата колегата Ивков, след което ще помоля 

да се върнем към проекта.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Похвално е,  че  колегата  Сидерова  се  е 

запознала и си гледа работата. Аз казвам, че аз не съм се запознал с 

Устава.  Но казвам,  че  при всички положения не  е  налице трайна 

невъзможност. Това беше същината на спора, а не критика, че сте се 

запознала с Устава. Напротив.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Преминавам  към  процедура  на  гласуване.  Подлагам  на 

гласуване така предложения ни проект за решение.

Моля, гласувайте.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3040-МИ.

Други заявления за регистрация на партия или коалиция към 

настоящия момент няма, поради което преминаваме към следващата 

точка – точка втора – от дневния ред:
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2.  Проект  на  решение  относно приемане  на  образци на 

публични електронни регистри на ЦИК.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  се  намира  проект  на 

решение  относно  приемане  на  образци  на  публични  електронни 

регистри  на  ЦИК,  на  партиите  и  коалициите,  регистрирани  за 

участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или 

за кметове.
В двете приложение е регистърът за участие в нови избори, 

съответно за участие в частичните избори. Самите приложения не 
изглеждат  различно  от  регистъра,  който  използвахме  при  общите 
избори на 25 октомври 2015 г., само като допълнение е направена 
една нова колона три – ще ви помоля да погледнете: дата на избора, 
тъй като ви предлагам, ако възприемете този вариант на регистър, 
той да се ползва при всички частични и нови избори до следващите, 
като  в  тази  колона  се  попълва  датата,  за  която  е  насрочен 
съответният избор. 

Също така ще направя едно допълнение. В заглавието, а и по-
надолу,  където  е  записано  „Партиите  и  коалициите, 
регистрирани…“, да има наклонена черта „допуснати за участие“, 
както  и  в  наименованието  на  колоните,  там,  където  пише 
„регистрирана  партия,  коалиция“,  да  остане  само  „партия, 
коалиция“.

В  обяснителния  текст  на  колона  едно  да  има  допълнение: 

входящ  номер,  изписва  се  поредността  според  заявлението  за 

регистрация/допускане  за  участие  на  партия,  коалиция  и  дата  на 

подаване“.

Ако  възприемете  тези  допълнения,  по  същия  начин  ще  се 

изпишат и в Приложение № 2, което се отнася за частични избори. 

Само че частични избори могат да бъдат само за кметове, така че за 

общински съветници текстът ще се махне. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Нейкова,  за  детайлното  представяне  ведно  с  автокорекциите  в 

залата.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение ведно 

с приложенията към него.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева, 

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

няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3041-МИ.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  точка  трета –  от 

дневния ред:

3. Проекти  на  решения  за  промени  в  съставите  на 

общински избирателни комисии.

Първи  докладчик  е  колегата  Христов.  Заповядайте,  колега 

Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

качен проект на решение. Ако си спомняте, вчера докладвах също 
проект за решение за промяна в състава на ОИК – Главиница, като 
тогава  допълних,  че  има  получено  само  заявление  за 
освобождаване,  но  не  бяха  получени  документите.  Днес  вече  се 
получиха и затова ви предлагам да вземем следното решение: да 
бъде извършена промяна. Ще го прочета накратко, въпреки че вие 
го виждате.

Постъпило е предложение от упълномощения представител 
на ГЕРБ да бъде назначена за председател на ОИК – Главиница, 
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Силвия  Красимирова  Стоилова.  Към  самото  предложение  са 
приложени пълномощно от представляващия партия ГЕРБ – Бойко 
Борисов,  който  упълномощава  областния  координатор  Тодор 
Тодоров. Той пък от своя страна преупълномощава Рашко Станчев 
Денев  да  представлява  партия  ГЕРБ  на  територията  на  община 
Главиница. Приложена е също така декларация по чл. 81 във връзка 
с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от документа за завършено 
висше образование на Силвия Красимирова Стоилова.

Искам да допълня само, че предложеното лице е юрист по 
образование и млад човек, разбира се.

Предвид  това  предлагам  да  се  назначи  за  председател  на 
ОИК – Главиница, област Силистра, Силвия Красимирова Стоилова 
със съответното ЕГН. Решението подлежи на обжалване пред ВАС 
чрез  Централната  избирателна  комисия  в  тридневен  срок  от 
обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 
Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

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

Стоева-Сидерова и Таня Цанева);  против –  1  (Ивайло Ивков).

Решението се приема.

Решението има № 3042-МИ/НР.

Заповядайте, колега Ивков, за обяснение на отрицателен вот.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  гласувам  против  не,  защото  не  са 

редовни документите, а като последователност на позицията ми от 

вчера,  когато  гласувах  против  освобождаването  на  предишния 

председател, тъй като не стана ясно по какви причини и дали имаме 

молба от него за освобождаването му, още повече че имаше дело. Не 
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можах да си изясня причините и обстоятелства, поради което това 

лице е подало молбата.

Затова гласувам против и това решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги, преминаваме към следващия докладчик по тази точка 

за промени в състави на ОИК – колегата Ивков.

Заповядайте, колега Ивков, за доклад.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Докладвам ви проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Съединение.

Постъпила е преписка с вх. № МИ-15-106 от 27.01.2016 г., 

като към него вървят и писма с вх. № МИ-15-106 от 25.01.2016 г. и 

МИ-15-106 от 25.01.2016 г. Това са три преписки, но реално е една. 

Аз съм го описал. Ние го обсъдихме.

Първоначално  беше  поискано  от  представляващата 

политическа  партия  ГЕРБ  да  бъде  назначено  друго  лице,  като 

декларацията  му  не  отговаряше  на  нашите  изборни  книжа  –  на 

приложенията. Впоследствие ние дадохме срок това да се направи и 

пристигнаха документи, с които същото това лице, представляващо 

политическата партия, оттегля предложението си за нов председател 

и вече с надлежно попълнена, правилна декларация предлага отново 

лице, което да бъде избрано за председател.

Аз  считам,  че  няма правна  пречка  за  това  и  ги  докладвам 

наведнъж,  доколкото  документите,  които  трябва  да  се  приложат, 

едни от тях са в първата, други - във втората преписка. На нас са ни 

ноторно известни, но погледнете изписването. Докладвам и първото 

заявление,  докладвам  искането  за  оттегляне  на  предложението, 

новото  предложение,  доколкото  не  сме  взимали  друго  решение. 

Взимаме едно решение по преписката – да назначим последното по 
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време  предложение  на  политическата  партия,  а  именно  госпожа 

Теодора Христова Чочева – Василева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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, Иванка Грозева,  Йорданка 

Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева, 

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

няма.

Решението се приема.

Решението има № 3043-МИ/НР.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  –  точка 

четвърта - от дневния ред:

4. Информация относно постъпили жалби.

Първа е колегата Бойкинова. Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  вх. 

№ МИ-088 от 26.01.2016 г. Жалбата е от Емил Рангелов, кандидат за 

общински  съветник,  срещу  наше  принципно  Решение  № 1632  от 

31 август 2015 г.

С  жалбата  естествено  искат  нищожност.  А  това  наше 

принципно  решение  е  относно  регистрация  на  кандидатите  в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

По-скоро твърдението е за нищожност на т. 1.3., в което казваме, че 

не може да бъде регистриран кандидат за общински съветник лице, 

на  което  му  е  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода“  за 

умишлено престъпление от общ характер.
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Знаете,  когато  спорехме  дали  да  вземем  предвид  само 

изискване по Изборния кодекс или….. 

Преписката  ще  бъде  комплектувана.  Всъщност  това  е 

протоколът и принципното решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Бойкинова.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  докладвам  ви  Определение  №  365  от  14.01.2016  г.  на 

Върховния административен съд по адм. дело № 229/2016 г. Това го 

докладвам за сведение. То трябва да се намира също във вътрешната 

мрежа,  но  с  две  думи  ще  кажа,  че  с  това  свое  Определение 

Върховният съд се е произнесъл по частна жалба от кандидатите за 

общински  съветници  от  Плевен  –  Станислав  Иванов  и  Емил 

Цветков.  Това  е  частна  жалба,  с  която  те  са  оспорили  друго 

определение  на  Административния  съд  –  Плевен,  с  което 

Административният съд – Плевен, е препратил по подведомственост 

за произнасяне от Централната избирателна комисия по тяхна молба 

за вписването им в Решението на ОИК за определяне на изборните 

резултати от местните избори, а също така е прекратил преписката в 

останалата  му  част  по  дело  №  1010,  на  Административен  съд  – 

Плевен.

В мотивите си Върховният съд е застъпил тезата, че тези две 

лица  са  имали качеството  на  кандидати,  поради  което  и  предвид 

което те не са обжалвали изборните резултати по реда на чл. 459 от 

Изборния  кодекс,  а  са  се  обърнали  по  друг  ред,  поради  което 

Върховният  съд  е  приел,  че  Определението  на  Административен 

съд –  Плевен,  с  което  преписката  е  изпратена  на  ЦИК,  следва да 

бъде отменено поради тези мотиви, тъй като кандидатите всъщност 

нямат възможност вече да обжалват резултатите по този ред.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев, за детайлното представяне. То беше и необходимо, тъй като 

не успях да видя преписката,  публикувана във вътрешната мрежа. 

Има разпореждане за това публикуване във вътрешната мрежа. Ако 

все  още  не  е  качено,  ще  се  качи,  за  да  се  запознаете  с  това 

определение.

Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред.

Продължаваме  със  следващата  точка  –  точка  пета –  от 

дневния ред:

5. Искане за отваряне на запечатано помещение.

Първи докладчик е колегата Сидерова.  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми  колеги,  постъпило  е  искане  с  вх.  №  МИ-14-6  от 

26.01.2016 г.  от Столична община – район „Люлин“, да разрешим 

отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. с 

цел архивиране книжата от общинските избори.

Поради  това  съм  ви  подготвила  проект  с  №  2997.  Това  е 

общото  разрешение,  което  ние  даваме  на  всички  съответни 

общински администрации в тези случаи. Имаме вече три – четири 

софийски района, на които дадохме  такова разрешение. Редът е по 

наше Решение № 2662. Така приехме, ако си спомняте, още преди 

изборите, проведени през 2015 г., със същите произтичащи от това 

последици.

Диспозитивът е с всичките изисквания, които ние вписваме 

за спазване на този ред, – за съставяне на протоколите,  да запечатат 

помещението, в което ще се съхраняват за в бъдеще само книжата от 
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изборите за президент и вицепрезидент, след което да ни изпратят 

копия от всички протоколи така, както изисква Решение № 2662.

Ако  има  някакво  предложение,  нямам  нищо  против  да  го 

обсъдим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева, Румен  Цачев, Румяна  Стоева-Сидерова и  Таня 

Цанева); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3044-ПВР/МИ.

Колега  Сидерова,  продължете  със  следващата  точка  от 

дневния  ред  –  писмо,  което  искахте  да  докладвате  и  което 

включихме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

С  вх.  №  НР-04-02-1  от  27.01.2016  г.  е  пристигнало  искане  от 

Областна дирекция на МВР – Силистра, с което ни уведомяват, че не 

сме им изпратили страница 1 и 2 от списъка за гласуване повече от 

един път  по  отношение  на  едно  лице,  спрямо което  се  извършва 

проверка,  и  не  сме  им били изпратили  страницата  от  списъка  за 

гласуване в избирателна секция № 176.

Изпратили сме им страница 1, но от списъка за гласуване в 

нарушение на правилата на Изборния кодекс, тъй като лицето не е 

гласувало два пъти, а е гласувало в нарушение на правилата. 
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Нищо, че вече сме я изпратили, изпращаме им отново извадка 

от  избирателния  списък  и  пишем,  че  лицето  е  било изтърпяващо 

наказание  „лишаване  от  свобода“  и  е  гласувало  в  нарушение  на 

чл. 396,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  без  да  представи  в  ЦИК 

удостоверение  по  чл.  40  –  пропуснато  е  да  се  напише,  ще  го 

добавим – поради което не ви изпращаме стр. 1 и стр. 2 от списъка 

на лицата, гласували повече от един път, който касае други лица в 

основното писмо. Там ще цитираме и номерата на писмата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте предложението за това писмо.

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

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова 

и Таня Цанева);  против –    няма.

Предложението се приема.

Колеги, след обсъждане в оперативен порядък на оставащите 

точки  от  дневния  ред  за  днес,  както  и  за  утре,  продължаваме  с 

доклади за отваряне на запечатани помещения.

Колегата Ивков има думата.  Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, възползвам се от факта, че трябва 

да  изчакаме  до  18,00  ч.,  когато  е  крайният  срок  за  подаване  на 

документи за регистрация на партии и коалиции за участие в нови 

избори, докладвам ви писмо с вх. № МИ-14-4 от 26.01.2016 г. Това е 

искане  от  господин  Манолов,  кмет  на  община  Брезово,  област 

Пловдив,  за  разрешаване за отваряне на запечатано помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. Съхраняват се от 

произведените избори за общински съветници и кметове – първи и 
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втори тур – през 2011 г., а също така и от изборите за президент и 

вицепрезидент,  за  предаване  в  държавен  архив  и  за  нуждите  на 

експертиза.

Решението е стандартно. Даваме разрешение за отваряне на 

помещението  и  указваме  относно  книжата  за  президент  и 

вицепрезидент – как и докога да се съхраняват.

Проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали с утрешна дата, тъй като не знаех дали ще мога днес да го 

докладвам. Вярвам, че не ви затруднявам да го видите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ивков.

Колеги, моля да се запознаете с проекта на решение. Имате 

ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен 

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

Решението се приема.

Решението има № 3045-ПВР/МИ.

Колеги, с това давам почивка до 18,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

12 членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум.

Колеги, продължавам заседанието преди да го закрия, за да 

кажа, че в промеждутъка - в нашата почивка - няма подадени нови 

заявления  за  регистрация  или  за  допускане  до  участие  в  новите 

избори за кметове. 
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Така че, колеги, работата ни за днес приключи.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Следващото  заседание  е  вече  обявено  –  утре,  28  януари 

2016 г., от 10,30 ч. 

Благодаря ви.

(Закрито в 18,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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