ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 352
На 1 юни 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

Становище относно промените и допълненията в Изборния
кодекс.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА:

Мария

Мусорлиева,

Владимир

Пенев,

Йорданка Ганчева, Росица Матева.
Заседанието бе открито в 15,05 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме
15 членове на Централната избирателна комисия.
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Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на 1 юни 2016 г.
Всички, които отсъстват от заседанието, отсъстват по
обективни причини – ползват отпуск.
Благодаря, че се отзовахте на това извънредно заседание.
Проектът за дневен ред е от една – единствена точка:
Становище относно промените и допълненията в Изборния
кодекс.
Колеги, имате ли предложения за допълнения към така
предложения дневен ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред с вдигане на
ръка.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, свикването на това извънредно заседание беше в
резултат на работно обсъждане в работен порядък на изразяване на
становището на Централната избирателна комисия относно промени
в Изборния кодекс.
Текстът е пред вас, публикуван е и във вътрешната мрежа
като текст за говорене. На базата на обсъждането в оперативен
порядък единствените промени към този текст, който ще бъде
говорен, а няма да бъде предоставен писмено, са следните.
В т. 5, абзац втори допълваме „чл. 18, ал. 1“ съгласно новото
й съдържание с целия текст, именно, че Министерският съвет
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съгласно четвърто изречение координира дейността на органите на
изпълнителната власт.
По отношение на следващите два абзаца, които рамкират
изреждане на тиренца, тези два абзаца в представянето ще бъдат
представени,

като

изводът,

че

организационно-техническата

подготовка на избори и референдуми по същество следва да се
извършва от избирателните комисии. До този момент тази
подготовка се извършва от съответните органи и администрации,
изброени. Към настоящия момент с промените органи ще
подпомагат избирателните комисии, но не е ясно съдържанието на
термина „подпомагане“, а в същото време избирателните комисии не
разполаган с правомощия да възлагат на изброените органи
извършване на действия.
В следващите тирета след следващия абзац, когато говорим
за статута на РИК, ОИК и СИК, ще представим отделно
назначаването на РИК, ОИК и отделно на СИК и ще подчертаем
времето, в което те осъществяват дейността си, защото например,
макар и СИК да се назначава в срок не по-късно от 25 дни до
изборния ден, реално СИК осъществява дейността си в деня преди
изборите и изборния ден до предаване на изборните книжа и
материали на общинската или районната избирателна комисия в
зависимост от вида на изборите.
На стр. 2 в най-горния абзац казваме, че ЦИК не е била
задължена да изгражда административен капацитет и не го е
изграждала във връзка с организационно-техническата подготовка,
тъй като до момента той е бил изграждан, ясно от кого.
В следващите изречения само споменаваме, че в оставащите
около пет месеца до изборите и до референдума такъв капацитет не
може да се изгради, особено и с неясната за ЦИК финансова
обосновка.
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Отпада абзацът за предоставяне на документи като оценка на
въздействието, мотивите и финансовата обосновка.
Колеги, имате ли други предложения? Не виждам.
Колеги, който е съгласен да представим това становище на
Комисията по правни въпроси към Народното събрание на днешното
й заседание по повод обсъждането на законопроекти за изменение и
допълнение на Изборния кодекс, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – 1 (Георги
Баханов).
Колеги, моля да ме упълномощите като председател на
Централната избирателна комисия да представя на Комисията по
правни въпроси така приетото становище.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам днешното извънредно заседание на
Централната

избирателна

комисия.

Приканвам

членовете

на

Централната избирателна комисия, които имат интерес, да дойдат
при представянето на становището на Централната избирателна
комисия в Комисията по правни въпроси.
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Искам да ви информирам, че своевременно съм уведомила
председателя на комисията чрез моя асистент до неговия асистент за
това, че Централната избирателна комисия ще се възползва от
отправената покана да присъства на подобни заседания, в частност
ще се възползва днес.
Благодаря ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

