ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 365
На 14 юли 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад по писмо до ГД „ГРАО.
Докладва: Румен Цачев
2. Приемане на хронограма за новите избори на 2 октомври
2016 г.
Докладва: Росица Матева
3. Приемане на хронограма за частичните избори на 2
октомври 2016 г.
Докладва: Росица Матева
4. Проект на решение относно допълнение на техническите
характеристики на бюлетината.
Докладва: Севинч Солакова
5. Доклад по искова молба.
Докладва: Мария Бойкинова
6. Доклад по актове за установяване на административни
нарушения.
Докладва: Мария Бойкинова
7. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват:
Румен
Цачев,
Мария
Бойкинова, Ивайло Ивков, Георги Баханов,
Емануил Христов
8. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
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Докладват: Емануил Христов, Таня Цанева,
Ивайло Ивков, Георги Баханов
9. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Мария Бойкинова, Иванка
Грозева, Георги Баханов
10. Доклади по писма.
Докладват: Мария Мусорлиева, Севинч
Солакова, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Георги Баханов
11. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Владимир Пенев,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
здравейте! Налице е достатъчен кворум на Централната избирателна
комисия. Откривам заседанието на Централната избирателна
комисия на 14 юли 2016 г.
Разполагате с проект за дневен ред – дневният ред е качен в
мрежата. Моля да го погледнете и да кажете, ако имате допълнения.
Имате ли предложения за изменение и допълнение на така
предложения ви дневен ред? – Заповядайте.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Ще помоля писмото до ГД „ГРАО“ да мине
в началото, за да можем да го изпратим своевременно.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Други колеги? –
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Доклад по актове за установяване на
административни нарушения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Друг има ли? – Няма.
Уважаеми колеги, щом няма други допълнения, моля да
гласуваме така качения и допълнен дневен ред.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Дневният ред е приет.
Извън залата са и отсъстват: Йорданка Ганчева, Георги
Баханов, Метин Сюлейман, Владимир Пенев, Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов и Румяна Сидерова.
Използвам възможността да кажа, че всички колеги ползват
отпуск. Обадиха ми се двама човека, че ще дойдат, но мъничко
закъсняват.
Господин Цачев е докладчик по точка първа от дневния ред –
заповядайте:
1. Доклад по писмо до ГД „ГРАО.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо с вх. № МИ-15839 от 12.07.2016 г. общинската избирателна комисия – Плевен,
уведомява Централната избирателна комисия, че с решение № 8219
от 4.07.2016 г. на Върховния административен съд е оставено в сила
решение на Административен съд – Плевен, съответно решението на
ОИК – Плевен, с което са прекратени пълномощията на кмета на
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кметство Тодорово, област Плевен, предвид което следва да
изпратим писмо до ГД „ГРАО“ във връзка с разпоредбата на чл. 463,
ал. 1 за броя на населението на кметство Тодорово, община Плевен,
към 4 юли 2016 г. Това е датата на решението на Върховния
административен съд. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа в
моята папка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля да се
запознаете.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Смятам, че след като пълномощията са
прекратени с влязло в сила решение на 4 юли 2016 г., действащата
норма на чл. 16 от ЗАТУРБ предвижда изискването да има 400 души
население. Съгласно нашето решение това трябва да бъдат
регистрираните по постоянен адрес жители, а от справката на
страницата на ГД „ГРАО“ се вижда, че към 15 юни 2016 г., когато е
последната актуализирана справка по население, регистрирани по
постоянен адрес в това населено място са 295 жители.
Аз мисля, че няма нужда да се изпраща писмо на ГД „ГРАО“,
а просто да вземем решение, че няма да се насрочват избори там и да
уведомим съответния общински съвет, както направихме с Дупница
на предходното заседание, да се назначи кметски наместник.
Аз имам аналогично писмо и съм предвидила да го докладвам
в докладите по писма, за кметство Руска бяла, община Мездра.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Цачев,
заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не съм гледал в интернет страницата на ГД
„ГРАО“, но това вероятно е така. Предвид формалното спазване на
изискванията на закона считам, че няма пречка към съответната дата
да поискаме и да ни бъде направена справка. Само като пример ще
кажа, че пълномощията на кмета са прекратени затова, че не е
изпратил информация до общинската избирателна комисия, че е
член на кооперация, независимо от това, че е предприел действия за
прекратяване на членството си в тази кооперация. Формалните
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изисквания на закона са такива и тъй като ние ще приемем найвероятно решение да не се произвеждат частични избори предвид
броя на населението, все пак законът казва, че към датата на
прекратяването следва да имаме информация за броя на населението
в това кметство.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Понеже зная за Руска бяла, ако ще
изпращаме писмо, да обединим всички.
Второто нещо обаче: аз смятам, че ние би трябвало да
подготвим едно циркулярно писмо до общинските избирателни
комисии. Тяхно задължение е да изискат този документ и да го
изпратят при нас. Ние само препращаме на президента, но не е наше,
а е тяхно задължение те да извършат проверка към съответната дата
дали има или няма жители чрез ГД „ГРАО“. Дори на тях им е много
по-лесно, защото имат териториално звено, което ще им даде
официален документ.
Мисълта ми е да помислим дали да не изготвим едно писмо,
че във връзка с измененията в Изборния кодекс при направеното
предложение към документите да бъде изпратен и съответен
документ от ТЗ „ГРАО“ за броя на населението.
За момента остава да видим дали да се ангажираме само с
интернет страницата, но е прав господин Цачев, че би трябвало да
имаме официален документ. Затова предлагам да изпратим това
писмо, но да обединим и двете населени места, за да получим
отговора общо.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз моля да се допълни в писмото на
колегата Цачев да ни се даде справка и за кметство Руска бяла,
община Мездра, област Враца към дата 25 юни 2016 г., тъй като
датата на прекратяване на пълномощията е 24 юни 2016 г. – към дата
25 юни 2016 г. какъв е регистрираният брой население по постоянен
адрес в кметство в село Руска бяла.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли
възражения? – Няма.
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Моля да гласуваме едно писмо за двете населени места.
Който е съгласен с това писмо, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Искате ли да гласуваме принципно предложението на
колегата Христов или когато изготвим писмото, тогава да гласуваме.
(Реплики.)
Добре, по-късно.
Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния
ред:
2. Приемане на хронограма за новите избори на 2
октомври 2016 г.
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа извън
останалите папки се намират четири хронограма. Две от тях са във
вида, в който бяха изготвени на предходно заседание от колегата
Сидерова, а две от тях са изготвени съобразно това, което говорихме
на предишно заседание като основание да отложим приемането. А
именно: в четвъртата колона – „Време спрямо изборния ден“, да не
се посочват решенията, които уреждат дадените правоотношения.
Така че ви предлагам да започнем да обсъждаме и приемаме тези
хронограми без решенията. За новите избори е последната
хронограма, която е най-долу – четвъртата по ред в папката, като ви
предлагам много бързо да чета точка по точка. Моля ви да гледате
правните основания. Предлагам поне първата указана дата да
преброим отново, за да видим, че няма грешка и съответно след това
бързичко да ги пресмятаме дали е така, както са посочени в
хронограмата.
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Предлагам ви, ако сте съгласни, при обсъждането да приемем
една хронограма за новите избори и една за частичните. В
съответните точки, в които се регламентират отношения, които се
уреждат по различен начин: произвеждането на избори, които са
насрочени преди изменението на Изборния кодекс и след
изменението на Изборния кодекс, да ги отделим в отделни точки със
съответната буква: например, т. 1а касае изборите в кметство…., т.
1б касае изборите в кметство…. За да бъде една хронограмата, в
която в съответните места, където има различни отношения, да се
описва съответното разрешение на въпроса за кое кметство и за кои
избори се отнася.
Предлагам така да действаме, пък ако видим, че има много
такива… (Реплики.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз подкрепям да разглеждаме така
хронограмата, а после няма проблем да се раздели на две.
РОСИЦА МАТЕВА: Просто ще отбелязваме на кои места е
необходимо да бъде уредено изрично, в кои случаи и за кои избори
по един начин, за кои избори – по друг начин. И ако са толкова
много местата, ще ги разделим. Ако има само на 4-5 места различия,
защо трябва да имаме две хронограми? Аз така предлагам да
действаме. Защото от 90 точки само в пет има различия, можем да ги
отделим, за да бъде прегледно и да бъде ясно за кои избори се отнася
едното решение, а за кои избори другото решение. Примерно, за
жребия. Като стигнем до жребия, ще напишем: в изборите за
кметство Дяково, община Ружинци и община Балчик жребият се
тегли в общинската избирателна комисия, за останалите нови избори
жребият се тегли в Централната избирателна комисия. Две подточки
и мисля, че ще бъде ясно.
Ако искате, така да действаме.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз също бих подкрепила
едно такова предложение. Първоначално смятах, че е по-подходящо
да бъдат отделни хронограмите, обаче това е възможно да създаде
объркване в тези, които ще ги четат.
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По отношение на сроковете, поне доколкото прегледах
хронограмата за нови или частични избори, мисля, че само на две
или три места има различен режим. Едното е за края на изборния
ден. Другото място е за подаване на заявления от хора с увреждания
за гласуване с подвижна избирателна кутия. Само на тези две места
(поне аз така видях), че има промяна в сроковете. По отношение на
всички останали действия няма промяна и няма различен срок. И
ние като махнем изписаните решения от тази колона „Време спрямо
изборния ден“, в другата спокойно можем, както предложи колегата
Матева, да изпишем различния режим.
По отношение на жребия процедурата е една и съща, органът
е различен. Аз съм си отбелязала къде има два режима. На фона на
всичките 100 точки местата с такива забележки ще са не повече от
пет-шест.
РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото разбирам, започваме с
Хронограма за новите избори за кметове, насрочени за 2 октомври
2016 г.
„1. Президентът на републиката насрочва нови избори за
кметове. Правното основание е чл. 4, ал. 1. Време – не по-късно от
60 дни преди изборния ден. Срок – 02.08.2016 г.“
Моля ви да видите в правното основание да остане само чл. 4,
ал. 1 или да посочим и чл. 465? (Реплики.)
Добре, т. 1 остава така. Времето е 2 август – 60 дни от 2
октомври.
„2. ЦИК утвърждава образците на изборните книжа. §14,
т. 1.“
Тук колегата Сидерова е предвидила правно основание §14,
изр. 1, но аз си мисля, че не би следвало да е така. Доколкото си
спомням, имаме изменение в чл. 6 и би следвало може би да е чл. 6,
ал. 1. §14 е норма с еднократно действие, която предвижда в 4месечен срок от назначаване на комисията и от влизане в сила на
Изборния кодекс, да се приемат всички изборни книжа за всички
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видове избори. Това беше през 2014 г. и смятам, че вече не би
следвало да ни е правно основание. Именно, те вече са приети.
Ако има нужда от изменения, правното основание е чл. 6. И
може би трябва да напишем, че ЦИК утвърждава изменения в
изборните книжа, защото те вече са утвърдени и приети. (Реплики.)
Добре, записваме го и продължавам.
„3. ЦИК определя с методика възнагражденията на
избирателните комисии и специалистите към тях. Правно
основание чл. 57, ал. 1, т. 7. Не по-късно от 57 дни преди изборния
ден – 05.08.2016 г.
4. Министерският съвет приема план-сметка, която се
съгласува предварително с ЦИК. - чл. 18, ал. 2.“ След вчера това ли е
правното основание? Алинея 2 ли остава? (Реплики.)
То не е публикувано, но в крайна сметка ще влезе в сила.
Колеги, може ли да видите това ли е правното основание – ал. 2?
Добре, остава така.
„5. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната
номерация на избирателните секции. Правно основание – чл. 57, ал.
1, т. 16. 07.08.2016 г. е срокът.“
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„6. ЦИК приема решения:
- за структурирания вид на списъците в подкрепа на
регистрацията на партии и коалиции за участие в нов избор за кмет;
- за структурирания вид на списъците в подкрепа на
независимите кандидати.
Правни основания: Чл. 57, ал. 1, т. 36, Чл. 147, ал. 1, Чл. 57,
ал. 1, т. 35 и Чл. 153, ал. 1. Срок - 07.08.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като ще имаме и нови
избори за общински съветници, аз ви предлагам във всички точки,
където има посочено „нов избор за кмет“ да се добави „и на
общински съветници“, за да не го коментираме по всяка точка.
ОБАЖДАТ СЕ: Също и в заглавието.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Надолу е записано: нов избор за кмет
– и навсякъде така върви.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще добавим навсякъде „общински
съветници“: нов избор за кметове/общински съветници
„7. ЦИК определя реда за проверка на списъците с
избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите
и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ - Чл. 57, ал. 1, т. 36,
Чл. 147, ал. 1. Срок - 07.08.2016 г.“
Не виждам предложения за промени.
„8. ЦИК утвърждава образците на указателните табели и
табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците,
наблюдателите и представителите на партии, коалиции и
инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК.
Правно основание - Чл. 57, ал. 1, т. 44. Срок - 07.08.2016 г.“
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тъй като общото решение ще си важи,
предлагам само да го допълним с новото изменение, а именно, че на
таблото пред секцията трябва да има телефонни номера на полиция
и прокуратура – съгласно изменението. И ви предлагам да си остане
старото решение с допълнението, което имаме основание да
приемем. Може за следващия път да го подготвя. Както и за
отличителните знаци – там няма никакви изменения.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз подкрепям изцяло предложението и
смятам, че всички решения, които трябва да подготвим по
отношение изменението на Изборния кодекс, които касаят местните
избори, трябва да ги подготвим като допълнение към действащите
решения, тъй като и тези решения, които в момента действат, би
следвало да останат в този вид във връзка с изборите, които ще се
произвеждат по стария ред, и после да напишем едно общо решение,
с което да укажем на общинските комисии приложимия ред и
решение в съответния вид избор. И това да не го обсъждаме повече –
да го предвидим за следващата седмица. (Реплики.)
Не действат старите решения навсякъде. Има изменения,
които налагат нови решения. Има избори, които са насрочени преди
изменението и действат само старите решения, а има и такива, които
са насрочени след изменението, и те са само по новия ред.
Разбрахме се за табелите – продължаваме нататък.
„9. ЦИК съгласувано с Министерския съвет определя
условията и реда за изработването, доставката и съхранението на
изборните книжа и материали - Чл. 6, ал. 3 е правното основание.
07.08.2016 г.
10. ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на
правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано
заличаване от избирателните списъци. Чл. 27, ал. 2. Не по-късно от
55 дни преди изборния ден - 07.08.2016 г.“
Не виждам предложения.
„11. Министерският съвет може да възложи координацията и
изпълнението на дейностите по организационно-техническата
подготовка на изборите на определен министър. Чл. 18, ал. 4“ – моля
да видите ал. 4 ли е. Добре. „7 дни от насрочване на изборите.“
„12. ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие
на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в
МРРБ. Чл. 57, ал. 1, т. 35, Чл. 153, ал. 1. Срок: 12.08.2016 г.
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13. ЦИК определя условията и реда за участие на
наблюдатели. Чл. 57, ал. 1, т. 14. Срокът е 12.08.2016 г.“
Тук в сроковете нямаме промени – имаме само в
изискванията, в режима. Тоест, там ще имаме допълване на
решението, но сроковете са едни и същи. Ако има регистрирани
нови.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Така или иначе трябва да имаме
изменение за новорегистрирани. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Продължавам.
„14. Кметът на общината образува със заповед избирателните
секции на територията на общината и утвърждава тяхната
номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от
заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в
областта, на ОИК и я обявява публично на общодостъпно място. Чл.
8, ал. 2. Не по-късно от 50 дни преди изборния дан - 12.08.2016 г.“
Сега там имаме различен режим на обжалване, но друго няма.
Срокът е същият.
„15. ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане
на компютърната обработка на данните от гласуването. Основанието
е чл. 57, ал. 1, т. 33. Съответно Договор № 2 от 23 февруари 2016 г. е
посочен, сключен между ЦИК и „Информационно обслужване“
АД.“ (Реплики, обсъждане.)
Значи махаме срока в т. 15. Всичко останало остава.
(Реплики.)
Договора да го преместим в другата колона – под нормата на
Изборния кодекс. А във „Време“ ще си остане празно и в „Срок“ ще
си остане празно. Премествам го.
„16. ЦИК утвърждава печата на избирателните комисии и
защитата му. Чл. 57, ал. 1, т. 8. Нямаме време. Имаме срок: до дата
12.08.2016 г.“ Може би трябва да бъде „печатите на избирателните
комисии“ или „образеца на печата“.

13
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в хронограмата за частичните
избори е в множествено число, тук е в единствено? – По-добре е да
звучи еднакво.
РОСИЦА МАТЕВА: Това са различни печати, нищо че е
образец, защото имат уникални номера. Така че да бъде или
„печатите на избирателните комисии“, или „образец на печат на…“
(Реплики.)
ТАНЯ ЦАНЕВА: Само за секционните комисии става дума.
Общинските избирателни комисии си имат печати.
РОСИЦА МАТЕВА: Утвърждава образец на печат за СИК и
ПСИК и защитата му. Това е текстът на т. 16.
„17. Сметната палата утвърждава образците на декларациите,
подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява
на интернет страницата си. Чл. 173. Не по-късно от 50-тия ден преди
изборния ден. 12.08.2016 г.
18. ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на
избирателните секции и броя на избирателите в тях. Чл. 57, ал. 1, т.
20. Не по-късно от 48 дни преди изборния ден – 14 август 2016 г.
19. Кметът на общината определя местата за обявяване на
избирателните списъци и уведомява за това ОИК. Чл. 41, ал. 3. Не
по-късно от 45 дни преди изборния ден – 17 август 2016 г.
20. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в
общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.,
подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в новите избори
за кметове – Приложение № 42-МИ.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма нужда от промяна в
приложението.
РОСИЦА МАТЕВА: Правното основание е чл. 133, ал. 1 и чл.
140, ал. 1. (Реплики.)
Имате предвид второто – за допускане за участие. Партиите и
коалициите, които вече са регистрирани, подават заявление за
допускане за участие в новите избори. Нека си стои.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И двете приложения няма да се
променят.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре. Времето е не по-късно от 45 дни
преди изборния ден. Срокът е не по-късно от 18,00 ч. на 17 август
2016 г.
„21. Нерегистрираните за участие в общите избори за
общински съветници и за кметове партии и коалиции подават
заявление за участие – Приложение № 31-МИ.“ Не е ли заявление за
регистрация? – Да: заявление за регистрация – Приложение № 31МИ. Чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1. Не по-късно от 45 дни. Съответно
срокът е не по-късно от 18,00 ч. на 17 август 2016 г.
„22. ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в
новите избори за кметове. (Реплики.) Навсякъде където има кметове,
ще сложим и общински съветници. Чл. 134, ал.1, Чл. 141, ал. 1.“
Точка 22 придобива следния вид:
„22. ЦИК допуска/регистрира партиите и коалициите за
участие в новите избори за кметове/общински съветници. Прочетох
ви правните основания. Не по-късно от 45 дни – 17 август 2016 г. е
срокът.
23. ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните за
участие в изборите за общински съветници и за кметове партии и
коалиции незабавно след приключване на регистрацията им. Чл. 138,
чл. 146. Не по-късно от 44 дни преди изборния ден – 18 август 2016
г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Също на допуснатите.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре: ЦИК изпраща на ОИК списък на
допуснатите/регистрираните за участие…
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да се върнем. В т. 20
може би правното основание трябва да бъде и чл. 469, ал. 1, където е
казано, че запазват регистрацията. За тези, които ще ги допускаме,
основанията не са само чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1, а ще бъде и чл.
469, ал. 1 и ал. 5.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в т. 20 добавям и чл. 469, ал. 1 и
ал. 5. (Реплики.)
„20. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в
общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.,
подават заявление в ЦИК за допускане за участие в новите избори за
кметове.“ Оттам се разбира, че те запазвайки регистрацията си, само
подават заявление да бъдат допуснати.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в самото приложение пише с кое
решение са регистрирани в общите избори.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, и като добавяме правно основание
чл. 469, става ясно.
„24. ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените
от партиите/коалициите списъци с имената на избиратели,
подкрепящи регистрацията им. Чл. 135, ал. 2, чл. 142, ал. 2. Не покъсно от 42 дни преди изборния ден. 20 август 2016 г. е срокът.“
Мисля, че нямаме промени там.
„25. Предварителните избирателни списъци част I се обявяват
от общинската администрация на видно място в района на
съответната избирателна секция. Основанието е чл. 41, ал. 1 и чл. 42,
ал. 2. Не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Срок – 22 август
2016 г.“ (Реплики.)
„26. Гражданин на друга държава - членка на Европейския
съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния
кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за новите
избори за кметове/общински съветници и не е бил вписан в
избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г.,
представя декларация по образец в общинската администрация по
адреса на пребиваване на територията на съответното населено
място.
Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова
декларация само при промяна на някои от декларираните
обстоятелства. Чл. 408, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 40 дни преди
изборния ден. Срок: 22 август 2016 г.“
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Мисля, че това си е същото и няма никакви изменения.
„27. Партиите,
коалициите,
местните
коалиции
и
инициативните комитети подават заявления за регистрацията си в
ОИК.“ (Реплики.)
Новото решение ще бъде по отношение само на местните
коалиции и ще важи за тези избори, които са насрочени след 26 май
2016 г. По стария закон ще си се произвеждат, а по новия ще важи
само за тези, които са по новия ред. Ще го опишем.
Въпросът е следният: аз предлагам всички тези решения,
които уреждат отношенията по изменението на Изборния кодекс, да
ги впишем като допълнение може би към онези решения или по
някакъв начин да ги свързваме, за да стане ясно. В нашия сайт да
бъдат свързани и все пак в решението да става ясно, че допълват.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изменението и допълнението се
прилагат само по отношение на частични и нови избори, които са
насрочени с Указ на президента след 26 май 2016 г.
РОСИЦА МАТЕВА: В т. 27 правните основания са „чл. 147,
ал. 1, чл. 148, ал. 2 и чл. 153, ал. 1. Не по-късно от 40 дни преди
изборния ден. Срокът съответно е: Не по-късно от 18,00 ч. на 22
август 2016 г.“
„28. ОИК регистрира партиите, коалициите, инициативните
комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински
съветници и за кметове. Чл. 147, ал. 1, чл. 148, ал. 2 и чл. 153, ал. 1.
Не по-късно от 40 дни – 22 август 2016 г.
29. Партия или коалиция от състава на местна коалиция,
която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й,
може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира
в ОИК. Основанието е чл. 149, ал. 7. Не по-късно от 40-тия ден
преди изборите – 22 август 2016 г.“
Тук дали не трябва да сложим пак 18,00 ч. на 22 август? За
подаване, за да не личи, че може да подават до 24,00 ч. (Реплики.)
Добавяме 18,00 ч.
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„30. ЦИК приема решение за извършване на проверка дали
кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани. Чл. 397,
Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и 2. Нямаме време – имаме срок до
22 август 20126 г.“
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дали т. 28 и т. 29 да не си разменят
местата?
РОСИЦА МАТЕВА: Да. В т. 29 пак имат възможност да
подават, а пък в т. 28 регистрират всичко. Добре. (Реплики.)
Може би трябва да направим едно решение за допълване и
промяна след изменението.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото за едните ще се прилага
2000, а за другите ще трябва да има лека промяна.
РОСИЦА МАТЕВА: Някой да записва какви решения трябва
да изменим. Аз не мога едновременно да докладвам и да записвам.
Ваня, можеш ли да записваш? Това го правеха Владимир Пенев и
Йорданка Ганчева, но сега някой друг трябва да записва.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз съм записала, защото е в нашата
работна група.
РОСИЦА МАТЕВА: „31. Печатните медии и онлайн
новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на
всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни
комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет
страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на
ЦИК. Правно основание - чл. 187. Не по-късно от 40 дни преди
изборния ден – 22 август 2016 г.“ Това си е същото.
„32. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват
на интернет страниците си информация за договорите, сключени с
партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали
кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната
кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.“
Местните коалиции, след като регистрират кандидати, също
би трябвало да обявяват. Добавям. (Реплики.) Включено е, обаче на
другите места ги изписваме изрично – местни коалиции и коалиции.
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Съгласна съм, но на другите места навсякъде пишем коалиции и
местни коалиции. Трябва да бъдем последователни.
„Правното основание е чл. 180, ал. 1. Не по-късно от 40 дни
преди изборния ден. Срокът е 22 август 2016 г.“
„33. Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и
техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си
условията, реда за предоставяне на време за отразяване на
предизборната кампания, както и тарифите си. Чл. 198, ал. 4. Не покъсно от 40 дни преди изборния ден. 22 август 2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има промяна: ал. 4 е станала ал. 5.
РОСИЦА МАТЕВА: Тоест, правното основание е чл. 198, но
ал. 5.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Макар че за едните ще е ал. 4. Да
остане само чл. 198.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре, остава чл. 198. И в предишната
точка 32 да запишем само чл. 180.
Оставяме само чл. 180 в т. 32 и само чл. 198 в т. 33.
„34. ЦИК предоставя на Сметната палата данните за
банковите сметки на партиите и коалициите, предназначени за
обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите
на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност. Чл. 163, ал. 1. Не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
22 август 2016 г.“
Тук имахме ли някакви изменения? – Нямаме.
„35. Кметът на общината съобщава публично и публикува на
интернет страницата на общината датата, часа и мястото за
провеждане на консултации за съставите на СИК. Чл. 91, ал. 1,
изр. 2. Не по-късно от 38 дни преди изборния ден – 24 август 2016 г.
36. ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните
коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната
палата данните за банковите им сметки, предназначени за
обслужване на предизборната им кампания, и имената и
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длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК. Чл. 163, ал. 3. Не по-късно
от 35 дни – 27 август 2016 г.
37. Данните
за
автоматизираното
отпечатване
на
избирателните списъци част II се предават от кмета на общината.
Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“
в МРРБ. Основанието е чл. 26, ал. 2. Не по-късно от 35 дни – 27
август 2016 г.
38. Промени в състава на коалициите, настъпили след
регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено
заявление до ЦИК. Чл. 144, ал. 1, ал. 2 и ал. 4. Не по-късно от 35 дни
преди изборния ден – 27 август 2016 г.“
Тук имаме ли промени? Това ли са алинеите на чл. 144?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма промени.
РОСИЦА МАТЕВА: „39. Промени в състава на местна
коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз
основа на подадено заявление до ОИК. Чл. 149, ал. 1, ал. 2 и ал. 4. Не
по-късно от 35 дни преди изборния ден – 27 август 2016 г.“
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Алинея 2 е отменена.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре, пиша само чл. 149 и по същия
начин горе ще напиша само чл. 144, без алинеите.
„40. ОИК формира единните номера на избирателните секции
в общината съобразно единната номерация на секциите, определена
с решение на ЦИК. Чл. 8, ал. 8. Не по-късно от 35 дни – 27 август
2016 г.
41. Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на
избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта си
за образуване на избирателните секции. Чл. 8, ал. 6. Не по-късно от
35 дни преди изборния ден – 27 август 2016 г.
42. При кмета на общината се провеждат консултации за
съставите на СИК. Чл. 91, ал. 3. Не по-късно от 35 дни преди
изборния ден – 27 август 2016 г.
43. Партия или коалиция може да поиска заличаване на
регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК. ЦИК взема
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решение за заличаване на регистрацията й. Чл. 137, ал. 1, чл. 145,
ал. 1. Не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 30 август 2016 г.
44. Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани
в ОИК, може да поискат заличаване на регистрацията им. ОИК взема
решение за заличаване на регистрацията им. Чл. 150. Не по-късно от
32 дни преди изборния ден – 30 август 2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тази точка можем да я обединим с т.
51. За инициативния комитет е същото. Или да са отделно?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да са си отделно.
РОСИЦА МАТЕВА: „45. Партиите, коалициите, местните
коалиции и инициативните комитети правят предложение за
регистрация в ОИК на кандидатските си листи. Чл. 414 ал. 3. Не покъсно от 32 дни преди изборния ден – 30 август 2016 г.
46. Инициативните комитети предават на ОИК списъка с
лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат,
заедно с другите документи, за участие в новите избори за кметове.
Чл. 416, ал. 4. Не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 30 август
2016 г.
47. ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в
МРРБ за проверка. Чл. 418, ал. 1. Не по-късно от 32 дни преди
изборния ден – 30 август 2016 г.
48. ОИК приема решения за регистрация на кандидатските
листи. Чл. 414 ал. 3. Не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 30
август 2016 г.
49. ЦИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в
състава и наименованието на коалиция. Чл. 144, ал. 5 и ал. 6. Не покъсно от 32 дни преди изборния ден – 30 август 2016 г.
50. ОИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в
състава и наименованието на местна коалиция. Чл. 149, ал. 5 и ал. 6.
Не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 30 август 2016 г.“
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: По т. 46 да се добави, че се предава
на хартиен носител и на електронен носител в структуриран
електронен вид.
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РОСИЦА МАТЕВА: В т. 46 добавям като второ изречение:
Списъкът се предава на хартиен и на електронен носител в
структуриран електронен вид.
„51. Инициативен комитет може да поиска ОИК да заличи
регистрацията му за участие в изборите. Чл. 155, ал. 1. Не по-късно
от 32 дни преди изборния ден – 18,00 ч. на 30 август 2016 г.
52. ЦИК изпраща на ОИК информация за заличените партии,
за извършените промени в състава и наименованието на коалициите,
както и информация за заличените коалиции. Чл. 138, чл. 146. 31 дни
преди изборния ден – 31 август 2016 г.
53. ОИК изпраща на ЦИК списък с регистрираните кандидати
за общински съветници и за кметове на община, райони и кметства.
Чл. 413, ал. 7, чл. 415, чл. 397, ал. 2. Не по-късно от 31 дни преди
изборния ден – 31 август 2016 г.“ (Реплики.)
Махам райони. ОИК изпраща на ЦИК списък с
регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на
община, райони и кметства. Текстът ще бъде: ОИК изпраща на ЦИК
списък с регистрираните кандидати за общински съветници и за
кметове на общини и кметства.
„54. ОИК определя чрез жребий поредните номера на
партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати
в бюлетината и обявява резултатите от жребия. Чл. 87, ал. 1, т. 10.
Не по-късно от 31 дни преди изборния ден – 31 август 2016 г.“
И аз ви предлагам тук – сега да решим къде: може би в
Основни процедури, събития и действия – да запишем, че това се
отнася за кметство Дяково, община Ружинци и община Балчик. Това
са трите нови избора.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В правното основание предлагам да
се добави § 144.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре.
Можем текста на чл. 54 да започнем така: В новите избори за
кметство Дяково, община Ружинци и община Балчик ОИК определя
чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните
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коалиции и независимите кандидати в бюлетината и обявява
резултатите от жребия.
След това да направим т. 54а и да напишем: За останалите
насрочени нови избори на 2 октомври 2016 г. ЦИК определя чрез
жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните
коалиции и независимите кандидати в бюлетината и обявява
резултатите от жребия.
Моля да проверите основанията.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Член 57, ал. 1, т. 21.
РОСИЦА МАТЕВА: В решението, което ще пишем за жребия
в ЦИК, ще напишем.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Но ще бъде само партиите и
коалициите.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Там те няма да теглят жребий
въобще. По реда на регистрацията ще подредят по поредни номера
надолу. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Записваме, че за всички останали
избори, които ще се произвеждат по реда на ЗИД на Изборния
кодекс от 26 май 2016 г., ЦИК определя чрез жребий… Правното
основание ще бъде чл. 57, ал. 1, т. 21 и?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И чл. 423, ал. 2.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, дали да уредим като т. 54б това
за местните коалиции и за инициативните комитети или в решение?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Казва се: За всички останали
населени места… Там какво се случва с инициативните комитети и с
местните коалиции? Където искате го пишете.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Нямаме срок, в който ОИК трябва да ги
подреди. Затова можем тук да не го посочваме тук в хронограмата, а
ще имаме решение, което ще указва.
РОСИЦА МАТЕВА: Прочетох как ще звучи т. 54а, правното
основание прочетох. Не по-късно от 31 дни преди изборния ден е
също. 31 август 2016 г. е срокът.
Продължавам нататък.
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„55. ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите.
Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите
се определят от ръководителите на регионалните радио- и
телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите,
коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,
регистрирали кандидати. Чл. 196, ал. 3. Не по-късно от 31 дни преди
изборния ден - 31.08.2016 г.“ (Реплики.)
Точка 54 си оставя в този вид. Само добавяме, че се отнася за
кметство Дяково, община Ружинци и община Балчик.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз бих сложил чл. 87, ал. 1, т. 10
– в скобки – отменена, в смисъл да е ясно, че това е по стария ред
във връзка със 144…
РОСИЦА МАТЕВА: Добре. Остава чл. 87, ал. 1, т. 10
(отменена) във връзка с § 144. Това остава правното основание в
тази колона. А отдолу вече си остава другото правно основание,
което казах – за останалите избори.
В т. 55 нямаме промени.
„56. Когато някой от кандидатите в регистрирана
кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се
откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да
предложи друг кандидат. Чл. 417, ал. 5. Не по-късно от 30 дни преди
изборния ден - 01.09.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук има промяна. В ал. 5 двете
изречения се заличават. Но то е в принципното решение. Тук няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Тук си остава ал. 5 като правно
основание.
„57. Министерският съвет предоставя на общините,
съответно на областните администрации, средствата за
организационно-техническата подготовка на изборите. Чл. 18, ал. 3.
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 01.09.2016 г.
58. Общинската администрация изпраща копие от част II на
избирателния списък на ЦИК, когато има изготвен такъв.
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Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от Изборния кодекс
се извършва от МВР и Министерство на правосъдието по искане на
общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка
на Европейския съюз, искането се придружава с копие от
декларациите. Чл. 410, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 30 дни преди
изборния ден - 01.09.2016 г.“
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Проверката се прави относно
това имат ли право да гласуват в другата държава.
РОСИЦА МАТЕВА: „59. ЦИК утвърждава техническия
образец и защитата на бюлетините.“
Тук може би трябва да опишем два режима, госпожо
Солакова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Но срокът е един и същ.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, срокът е един и същ. Правното
основание едно и също ли е - чл. 57, ал. 1, т. 19? Да, ние в решенията
ще си опишем образците.
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 01.09.2016 г.
„60. Кметът на общината предоставя в ОИК протокола и
другите книжа от проведените консултации и предложенията на
партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато
съгласие. Чл. 91, ал. 7. Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
-01.09.2016 г.
61. Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за
съставите на СИК, когато е постигнато съгласие. Чл. 91, ал. 8 и ал. 9.
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 01.09.2016 г.
62. При отказ за регистрация или при обявяване на
недействителност на регистрацията на кандидат за кмет партията,
коалицията и местната коалиция може да предложи за регистриране
друг кандидат. Чл. 417, ал. 4.“ Там имаме ли промени?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че не. В ал. 4 няма.
РОСИЦА МАТЕВА: „Не по-късно от 30 дни преди изборния
ден - 01.09.2016 г., до 18,00 ч.“
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това само за кметовете ли се
отнася? Мисля, че трябва да включим и общинските съветници,
защото говорим за кандидатска листа. Никъде не се уточнява, че е
само за кметове.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз затова ви предложих само в
заглавието да бъде кметове и общински съветници, пък надолу само
кандидати.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако искате, да го направим така.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Говори се за кандидатска листа.
РОСИЦА МАТЕВА: Тоест, в началото пишем, че
хронограмата е за новите избори за кметове и общински съветници,
а навсякъде надолу кметове и общински съветници и остава: участие
в нов избор от кандидат – без да уточняваме за какво.
Така се разбираме последно? – Добре.
„63. Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и
техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на
ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за
електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за
предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания,
както и тарифите си. Чл. 198, ал. 5. Не по-късно от 30 дни преди
изборния ден - 01.09.2016 г.“
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само че там имаме изменение –
преномерирани са.
РОСИЦА МАТЕВА: Коя алинея става?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Става ал. 6.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: Може да предложи друг кандидат до
18,00 ч. – добре, добавих го.
„64. Начало на предизборната кампания. Чл. 175. 30
дни
преди изборния ден - 02.09.2016 г.
65. Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва
проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати. Чл.
418, ал. 2. Не по-късно от 27 дни преди изборния ден - 04.09.2016 г.
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66. ОИК установява резултата от извършената проверка.
Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен
от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с
решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет
При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя
в писмен вид данните от протокола и установения резултат за
представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2 от
Изборния кодекс. Основание чл. 418, ал. 4 и ал. 5. Не по-късно от 27
дни преди изборния ден - 04.09.2016 г.“
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Махнете последното изречение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това го има в принципното решение.
Някой да не го прочете, че и при поискване трябва до 4 септември да
предоставят. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Кое да махна сега? – При поискване?
Остава само: ОИК установява резултата… и Когато ОИК
установи…
„67. ОИК назначава СИК. Чл. 89, ал.1. Не по-късно от 25 дни
преди изборния ден - 06.09.2016 г.
68. Кметът обявява част II на избирателните списъци, като в
тях не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и
датата на регистрация на вписаните в тях лица.Чл. 41, ал. 2. Не покъсно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.“
РУМЕН ЦАЧЕВ: Член 41 трябва да е. Мисля, че има
отпадане на част от текста за обявяването.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има промяна в ал. 2 – като в нея не
се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата
на регистрация, посочена в тях…
РОСИЦА МАТЕВА: Дайте да преценим сега.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Текстът трябва да стане: Кметът
обявява част ІІ на избирателните списъци.
РОСИЦА МАТЕВА: Това трябва да запишем в решението за
изготвяне на избирателните списъци. А тук да оставим само: Кметът
обявява част ІІ на избирателните списъци. Така се разбираме, нали?
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„69. Партиите,
коалициите,
местните
коалиции
и
инициативните комитети изпращат на Сметната палата
информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен
носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК. Това е на
основание чл. 171, ал. 3. Не по-късно от 25 дни преди изборния ден 06.09.2016 г.
70. Когато ОИК не е назначила СИК, изпраща незабавно
документацията в ЦИК. Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89. Не покъсно от 24 дни преди изборния ден - 09.09.2016 г.
71. ЦИК определя условията и реда за извършване на
социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър
на социологическите агенции. Чл. 57, ал. 1, т. 25. 11.09.2016 г.
72. Избирателите с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,
заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец,
подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез
електронно заявление през интернет страницата на общинската
администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато
е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия
им адрес не по-късно от 20 дни преди изборния ден.“ (Реплики.)
Тук има промяна. Точка 72 ще остане за изборите в кметство
Дяково, община Ружинци и община Балчик.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в текста ще има промяна.
РОСИЦА МАТЕВА: Точка 72 ще бъде така:
72. В кметство Дяково, община Ружинци и община Балчик –
и останалото, което ви изчетох. Правното основание е чл. 37.
Времето ще бъде 20 дни преди изборния ден и съответно коя дата?
Предният беше 24 дни. Кажете кой е 20-тият ден?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: 11 септември 2016 г.
РОСИЦА МАТЕВА: А т. 72а ще бъде за всички останали
нови избори, които са насрочени след ЗИД на ИК от 26 май 2016 г. И
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текстът ще бъде, че могат да се подават с пълномощно и ще бъде не
по-късно от 14 дни преди изборния ден и ще бъде 17.09.2016 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: (Без микрофон относно т. 68.)
(Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: „73. При кмета на общината се
провеждат консултации за състава на подвижната СИК. Чл. 90, ал. 2,
изр. 1, чл. 91. Не по-късно от 13 дни преди изборния ден - 18.09.2016
г.“ (Реплики.)
Изменение има в чл. 19, ал. 1 затова, че подвижните СИК
могат да обслужват повече от един район в градовете с районно
деление. Това е чл. 90. В чл. 91 за провеждане на консултациите
няма изменения. В чл. 92 за състава в ал. 8 е махнат районът. Тоест,
няма нищо, което да е променено и което да касае тази част.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
Не е ясно дали ще има подвижна секция или няма да има
подвижна секция, а ти трябва да правиш консултации за
образуването.
РОСИЦА
МАТЕВА:
Консултациите
не
означават
задължително провеждане. (Реплики.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Така разписан текстът, това означава, че
във всички кметства по принцип за общи избори трябва да правят
консултации за подвижни секции, независимо от това дали ще има
такава подвижна секция. Това означава. (Реплики.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Чакайте. Тук консултациите е нещо
съвсем различно. Първо, те на общите консултации се определят –
имат-нямат…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има разминаване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Това влияе върху квотното разпределение
на членовете на СИК.
РОСИЦА МАТЕВА: Може ли да ми кажете какво да запиша?
Крайният срок трябва да бъде не по-късно от 20 дни.
(Реплики.)
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РУМЕН ЦАЧЕВ: По стария ред става, но за новите, които са
до 14 дни, ние трябва да си включим някакъв срок.
РОСИЦА МАТЕВА: „74. Кметът на общината прави
предложение до ОИК за състава на подвижната СИК. Чл. 90, ал. 2,
изр. 2. Не по-късно от 11 дни преди изборния ден - 20.09.2016 г.“
В т. 74 какво да запиша? Една точка ли ще остане или две?
Сега е: Не по-късно от 11 дни преди изборния ден - 20.09.2016 г. Ако
трябва да я разделим по същия начин като другите – с буква, какво
да напиша за другите избори? За тези три кметства е ясно – ще
остане така, както е разписано в момента. (Реплики.)
Значи си остава така.
„75. ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството
на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано
заличаване от избирателните списъци (повторно). Чл. 27, ал. 2. Не
по-късно от 15 дни преди изборния ден - 16.09.2016 г.“
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Точка 76 трябва да стане т. 77.
РОСИЦА МАТЕВА: И т. 74 трябва да мине по-назад. Сега ще
ги разместя.
„76. Краен срок за подаване на заявленията за вписване на
избирател за гласуване по настоящ адрес. Чл. 36, ал. 1 и ал. 2. Не покъсно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2016 г.“
Това ли е срокът? – Точка 76 ще стане т. 73.
Тук защо има т. 73а в текста?
„73а. Общинската администрация по настоящ адрес предава
информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес
на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в
избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от
избирателния списък по постоянен адрес. Чл. 36, ал. 3, чл. 468. Не
по-късно от 12 дни преди изборния ден - 19.09.2016 г.“
Точка 73 ще стане т. 74, т. 73а ще бъде т. 75, а т. 75 трябва да
отиде напред. Добре, ще ги преномерирам според срока.
Изчетохме всички текстове на тази страница? – Да.
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Продължавам с т. 77, която след това ще бъде с друг номер:
„77. Общинската администрация по настоящ адрес предава
информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес
на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в
избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от
избирателния списък по постоянен адрес. Чл. 36, ал. 3. Не по-късно
от 12 дни преди изборния ден - 19.09.2016 г.“
И тази точка трябва да мине напред – ще отиде преди
подвижната ПСИК. (Реплики.)
Добре, добавих го.
„78. ОИК назначава подвижната СИК при гласуване с
подвижна избирателна кутия. – за гласуване с подвижна избирателна
кутия. Чл. 89, ал. 2. Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
-21.09.2016 г.
79. Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и
на интернет страницата на общината списъка на заличените лица.
Чл. 39, ал. 1. Не по-късно от 10 дни преди изборния ден - 21.09.2016
г.“
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: Нали кметът определя секционните
избирателни комисии и им дава номера. На основание
информацията от кмета става. (Реплики.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Кметът дава информация, че ще има
подвижна секция. Правят се консултации, след което…
РОСИЦА МАТЕВА: Кметът на общината прави предложение
до ОИК за състава на подвижната СИК.
Аз мисля, че те не вземат отделно решение, че назначават и
дават номер на ПСИК. Направо с назначаването на състава
определят. Преди това имат номерация. (Реплики.)
„80. Когато някой от кандидатите в регистрирана
кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция почине
или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията
или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7
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дни преди изборния ден. Чл. 417, ал. 5, изр. 1. Не по-късно от 7 дни
преди изборния ден - 24.09.2016 г., до 18,00 ч.“
Там нямаше ли промени точно в ал. 5?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, в изречение трето. В
изречение първо няма промяна.
РОСИЦА МАТЕВА: „81. ОИК оповестява по подходящ
начин чрез средствата за масово осведомяване мерките,
позволяващи на избирателите с увредено зрение или със
затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден. Чл. 234,
ал. 1 и чл. 10. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден - 24.09.2016
г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма промяна.
РОСИЦА МАТЕВА: „82. ЦИК регистрира социологическите
агенции за проучвания в изборния ден. Чл. 202, ал. 2 - 24.09.2016 г.
83. Всеки избирател може да поиска отстраняване на
непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до
кмета на общината. Чл. 43, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 7 дни преди
изборния ден - 24.09.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук трябва да добавим: непълноти и
грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него. Това е
промяната. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Искате ли да ги разделяме?
„84. Избирателите с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но
не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с
подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни
преди изборния ден и при условие че на територията на общината е
назначена подвижна секционна избирателна комисия. Чл. 37, ал. 2 26.09.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз ви предлагам да стане: но не са
подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1.
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РОСИЦА МАТЕВА: На територията на общината ли трябва
да остане? Или на населеното място? Много от изборите са в
населени места. (Реплики.)
На територията на населеното място/общината е назначена
ПСИК.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Условието е едно: да има образувана
избирателна секция.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво искаш да кажеш?
РОСИЦА МАТЕВА: Да го съкратим.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да не се посочва срокът.
РОСИЦА МАТЕВА: Да стане така:
„84. Избирателите с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но
не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с
подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни
преди изборния ден и при условие че на територията на населеното
място/общината е назначена подвижна секционна избирателна
комисия. „
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не са подали заявление в срок.
Срокът е в чл. 37.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре, махам по кой член. Само
оставям, че не са подали заявление в срок… Могат да гласуват с
подвижна избирателна кутия… И населено място/община. Така
остава. Чл. 37, ал. 2. 26 септември 2016 г.
„85. ЦИК определя реда за проверка на гласуване в
нарушение на изискванията на ИК, включително за проверка на
решенията по чл. 39 от ИК и на удостоверенията по чл. 40 от ИК .
Чл. 57, ал. 1, т. 30 - 26.09.2016 г.“
Друго има ли? – Няма.
„86. Образуват се избирателните секции в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги. Чл. 9, ал. 8 - 29.09.2016 г.
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87. Ръководителят на заведението, дома или друга
специализирана институция уведомява общинската администрация
за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване). Чл. 28, ал.
2. Не по-късно от 48 часа преди изборния ден - 29.09.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук в принципното решение трябва
да се направят промени, защото има промяна в чл. 28.
РОСИЦА МАТЕВА: Там има доста промени – записвам.
Трябва да се разпише в решението.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нали говорихме, че към
решението ще приложим и бланка на това удостоверение какво
трябва да бъде. Нещо като образец да бъде, за да можем да ги
подпомогнем.
РОСИЦА МАТЕВА: „88. Ръководителите на местата за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица,
за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им
адрес (адрес на пребиваване). Чл. 29, ал. 3. Не по-късно от 48 часа
преди изборния ден - 29.09.2016 г.“
Същото решение. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да си бъдат отделни.
Лечебните заведения нямат нищо общо с местата за изтърпяване на
наказанията.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: Няма уседналост.
„89. Краен срок за подаване на заявления за регистрация на
застъпници в ОИК. Чл. 57, ал. 1, т. 1…“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Член 57 трябва да го махнем, защото
е в ОИК.
РОСИЦА МАТЕВА: Да. Член 87, ал. 1, т. 1. Там ли е?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 1 е общата точка.
РОСИЦА МАТЕВА: А застъпниците в коя точка са?
„Срокът е до 18,00 ч. на 30.09.2016 г.“
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Член 87, ал. 1, т. 18 е правомощието на ОИК.
„90. Краен срок за подаване на заявления за регистрация на
наблюдатели в ЦИК. Чл. 57, ал. 1, т. 1“ – и тук ще го махна.
Член 112 ще остане. Защо е до 17,00 ч. на 30.09.2016 г.?
Остава правното основание: чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112 също
остава, като срока го правим до 18,00 ч. на 30 септември 2016 г., за
да бъдат сроковете еднакви навсякъде. Съгласни ли сте? (Реплики.)
Колеги, разбрахме се навсякъде часовете да бъдат
коригирани: до 17,00 ч. на съответния ден. Във всички срокове и за
ОИК, и за ЦИК да бъде коригирано срокът да изтича до 17,00 ч. в
съответния ден. Това важи навсякъде – за кандидати, за листи - за
всички. Тук крайният срок става 17,00 ч. на 30 септември 2016 г.
„91. Край на предизборната кампания. Чл. 182, ал. 4. 24 часа
преди изборния ден. До 24.00 ч. на 30.09.2016 г.“
Защо до 24,00 ч. Трябва да бъде твърдо: 24,00 ч. на 30
септември 2016 г.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: До 24,00 ч. В 12 ч. вечерта
приключва предизборната кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Не е до, а трябва да бъде твърдо: 24,00 ч.
на 30 септември е краят на предизборната кампания. Не „до“. Ако е
„до“, може да бъде 23,00 ч., 22,00 ч.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В 24,00 ч. на 30.09.2016 г.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да включим в т. 91: В това число и
повторенията на предаванията. Имаше случаи, когато в 3-4 ч. се
излъчват повторенията, след като самото предаване е било преди
това. Крайният срок да важи и за повторенията.
РОСИЦА МАТЕВА: Ние тук определяме кога е краят на
предизборната кампания. Можем в принципното решение да
добавим, че повторни излъчвания на вече излъчен материал също се
смятат за предизборна кампания. И трябва да си спазват срока.
Тук остава така – 24,00 ч. на 30 септември 2016 г. (Реплики.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: (Без микрофон.)
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РОСИЦА МАТЕВА: Ние тук указваме крайния срок за
подаване на заявленията само, а не си поставяме срок за вземане на
решението. (Реплики.)
Добре – да остане само чл. 57, ал. 1, т. 14. Махам чл. 112.
Иво, по-надолу т. 94 е за регистрацията на наблюдатели. Има
я. Не сме стигнали до нея.
В т. 90 махам чл. 112. Точка 91 прочетохме.
„92. Резултати от допитвания до общественото мнение по
повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма
24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден.
Чл. 205, ал. 5. Там имаше някакви промени. 24 часа преди изборния
ден. От 00.00 ч. на 01.10.2016 г. до обявяване на края на изборния
ден на 02.10.2016 г.“
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да се върнем на т. 90. Защо
махаме чл. 112? Не виждам основание, защото регистрацията се
извършва на основа на заявление и това е чл. 112, в който пише
какво трябва да се приложи към заявлението. Защо ние ще махаме
чл. 112? По тая логика трябва да махнем тогава и разпоредбите по
отношение правомощията на ЦИК/ОИК за регистрация на
наблюдатели и застъпници. Защото в чл. 57, т. 14 пише:
регистрира…
Дайте тогава да няма нито едно основание. Член 112 за мен
трябва да си стои. Вътре пише какво трябва да приложи
организацията към заявлението си. Тоест, това е основанието –
подаването на самото заявление.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Поддържам предложението да отпадне
чл. 112. Обясних защо. Защото изобщо не кореспондира със срока,
който е зададен в другата колона, от една страна. И от друга страна,
тук говорим за срок за подаване на заявленията, а не за срок за
регистриране, който е уреден в чл. 112.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Андреев, дайте си
предложението, за да го гласуваме и да уточним нещата.
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АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Уважаема
госпожо
председателстващ, моето предложение е да си остане чл. 112 в т. 90
от хронограмата, тъй като става въпрос за регистрация, а чл. 112
урежда, че регистрацията в Централната избирателна комисия се
осъществява на основата на заявление, към което се прилагат
определените в закона документи в нашето принципно решение. Във
връзка с това считам, че следва разпоредбата на чл. 112 като правно
основание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с предложеното от колегата Андреев, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – 4 (Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Георги
Баханов, Емануил Христов).
Предложението се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Тоест, чл. 112 остава.
Моля да погледнете т. 92. Посочили сме 24 часа преди
изборния ден – от 0,00 ч. на 1 октомври 2016 г. до обявяване на края
на изборния ден на 2 октомври 2016 г. Коректно е записано? –
Добре.
„93. ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи,
издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър. Чл. 87, ал.
1, т. 18, чл. 118, чл. 122. До изборния ден – 01.10.2016 г.“
ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение вместо 0,00 ч. да е
7,00 ч. на предишния ден.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще подложа веднага на
гласуване направеното предложение от колегата Ивков.
Който е съгласен с предложеното за този час, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 1 (Ивайло Ивков), против
- 12 (Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
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Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Предложението не се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: 93. ОИК регистрира застъпниците на
кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в
публичен регистър.
Чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, чл. 122. До
изборния ден – 01.10.2016 г.
„94. ЦИК регистрира наблюдатели за участие в изборите за
общински съветници и за кметове и ги вписва в публичен регистър.
Чл. 112, ал. 1 ли трябва да е или да си остане само чл. 112 и чл. 113.
До изборния ден - 01.10.2016 г. Без ал. 1.“ Да уточняваме ли изрично
ал. 1 на чл. 112?
„95. Партиите,
коалициите,
местните
коалиции
и
инициативните комитети представят в ОИК списък с
упълномощените си представители.
ОИК публикува списъците на интернет страницата на
комисията. Чл. 124, ал. 4. До изборния ден - 01.10.2016 г.
96. СИК получава бюлетините и изборните книжа и
материали и подготвя изборните помещения за гласуването. Чл. 215,
чл. 218. В предизборния ден - 01.10.2016 г.
97. ИЗБОРЕН ДЕН - 02.10.2016 г.
98. Оповестяване на резултати от социологически
проучвания. Чл. 204, ал. 3. След 19,00 ч. на 02.10.2016 г.“ Това защо
трябва да е тука?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Такъв е текстът на закона.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Новият текст.
РОСИЦА МАТЕВА: Там пише ли часа? (Реплики.)
Тоест, това си остава така, както е записано.
„99. ОИК обявява края на изборния ден.“
Тук ще имаме две точки. (Реплики.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля ви. Колегата
се умори да чете.
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Кой иска думата за микрофон? Мария, включи си микрофона
поне.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, допълнителната разпоредба
на § 142 казва: в останалите текстове на кодекса думите „шест часа“
се заменят със „седем часа“, думите „19,00 ч.“ се заменят с „20,00
ч.“, думите „20,00 ч.“ се заменят с „21,00 ч.“ Значи е 20,00 ч.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Освен това ние вече сме го
определили горе – в т. 92.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз питам в хронограмата как да го
отразим. В т. 98 пише: след 20,00 ч. и с това приключвам.
Минаваме нататък:
„99. ОИК обявява края на изборния ден. Чл. 87, ал. 1, т. 25.“
Тук ще имаме т. 99а. Това ще остане за кметство Дяково,
община Ружинци и община Балчик. - Веднага след приключване на
гласуването, но не по-късно от 20,00 ч. на 02.10.2016 г.
И ще имаме т. 99а за всички останали избори, където ще
бъде: Не по-късно от 21,00 ч. на 2 октомври 2016 г.
„100. СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с
резултатите в секцията от гласуването. Чл. 100, ал. 1, т. 4. Веднага
след обявяване края на гласуването от председателя на СИК 02.10.2016 г.“ Тук нямаме промени.
„101. СИК при поискване предоставя срещу подпис на
членовете
на
комисията,
кандидатите,
застъпниците,
представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и
инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания
протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция,
подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница
от председателя, заместник-председателя и секретаря преди
предаването в ОИК. Чл. 442. Веднага след изготвяне на протокола
на СИК и преди предаването му на ОИК.
102. СИК предава на ОИК протоколите за всеки вид избор,
както и избирателните списъци и списъците на заличените лица с
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приложенията към тях. Чл. 444, ал. 1. Веднага след изготвянето, но
не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.
103. Веднага след предаване на протоколите и избирателните
списъци на ОИК СИК предава торбите с бюлетините и останалите
книжа и материали на общинската администрация. Чл. 100, ал. 1, т.
5. Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.
104. ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването.
Приема решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на
втори тур за избор на кмет…“ - Не.
Ще стане: Приема решение за обявяване на избран кмет или
за обявяване на втори тур за избор на кмет, или за избрани общински
съветници.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Горе го има – обявява
протоколите с резултатите от гласуването. Това се отнася и до
общинските съветници. А в останалите случаи, когато ще има и
втори тур…
РОСИЦА МАТЕВА: Тук да напишем: ОИК съставя
протоколи с резултатите от гласуването. Приема решение за
обявяване на изборния резултат.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: Хубаво. Аз затова предложих: Приема
решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на втори тур
за избор на кмет, или за обявяване за избрани общински съветници.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И издава съответното удостоверение.
РОСИЦА МАТЕВА: Последното изречение ще бъде: Издава
удостоверение на избрания кмет и на избраните общински
съветници. Правно основание: чл. 447, чл. 452, ал. 2, чл. 453, ал. 5 чл. 87, ал. 1, т. 26, ако остане, трябва да е най-отгоре. Моля
погледнете ги. (Реплики.)
Значи ще си остане така. И цялата тази работа се извършва:
Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването.
„105. ОИК при поискване предоставя срещу подпис на
членовете
на
комисията,
кандидатите,
застъпниците,
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представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и
инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания
протокол с резултатите от гласуването, подпечатано с печата на
комисията и подписано на всяка страница от председателя,
заместник-председателя и секретаря преди предаването в ЦИК. Чл.
87, ал. 1, т. 28, чл. 455, ал. 2. Веднага след изготвяне на протокола,
но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването.“
Това е за ОИК. По-нагоре беше за СИК. (Реплики.)
Продължаваме напред:
„106. ОИК създава база данни с резултатите от гласуването
чрез компютърна обработка на протоколите на СИК. Чл. 456.
Веднага след въвеждане на данните от протоколите на СИК в
изчислителния пункт на ОИК.
107. ОИК сканира протоколите на СИК с резултатите от
гласуването и ги изпраща в ЦИК и публикува сканираните
протоколи на интернет страницата си. Чл. 87, ал. 1, т. 27. Не покъсно от 48 часа след приключване на гласуването.
108. ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите
на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и
другите книжа от произведените избори. Чл. 457, ал. 1 и ал. 2. Не
по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК.
109. ОИК насрочва втори тур за избори за кмет, когато няма
избран кандидат. Чл. 87, ал. 1, т. 29. Веднага след обявяване на
резултатите.“
РУМЕН ЦАЧЕВ: Според мене тази точка може да отпадне.
РОСИЦА МАТЕВА: Това се повтаря с горната т. 104. Да го
задраскам ли? – Може да отпадне т. 109, защото в т. 104 вече сме го
разписали.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имайте предвид, че това си е
отделно - насрочва втори тур.
РОСИЦА МАТЕВА: Но ние вече го разписахме като
решение, което взема ОИК, в т. 104.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Той го насрочва веднага.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В самото решение на ОИК не е ли, че
няма избран кмет и насрочва втори тур, в който участват еди-кои си?
РОСИЦА МАТЕВА: 109 я махам.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След т. 26 да се включи и т. 29 в т.
104.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, ще я включа.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В горната т. 104 е срокът, в който
трябва да бъде направено – 48 ч. А тук е незабавно.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Тогава ще кажем: Веднага след обявяване
на резултатите, но не по-късно от 48 часа.
РОСИЦА МАТЕВА: В т. 104? – Добре. Веднага след
обявяване на резултата, но не по-късно от 48 часа след приключване
на гласуването.
От т. 109 „веднага след обявяване на резултатите“ го качвам
горе, и продължавам „но не по-късно от 48 часа след приключване
на гласуването“.
„110.
Кандидат за кмет, допуснат до участие до втори
тур, може да се откаже от участие. Чл. 452, ал. 8. В срок до 24 часа
от обявяване на резултатите от първия тур.“
Тук трябва да помислим внимателно, за да не стане като в
Белица. (Реплики.)
„111. ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ
избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в
нарушение на разпоредбите на ИК. Не по-късно от 3 дни след
изборния ден - 05.10.2016 г.
112. Предизборен ден.“
Тук предлагам да запишем: Предизборен ден за втори тур. За
да е ясно. Тук обаче коя ще бъде датата? Сметнете.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: 8 или 9 октомври 2016 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Може да е събота или неделя вторият
тур. Вторият тур се насрочва от ОИК и може да бъде в събота или в
неделя. Тоест, тук може да бъде.
ОБАЖДАТ СЕ: 7 или 8 октомври 2016 г.
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РОСИЦА МАТЕВА: Пишем: 8 октомври 2016 г.
„113.
Произвеждане на втори тур на избор за кмет Чл.
452, ал. 4. Не по-късно от 7 дни след изборния ден. Тук пише
08/09.10.2016 г. Аз ви предлагам да напишем 9 октомври 2016 г.
114. СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от
произведения втори тур, както и други книжа и материали. Чл. 444,
ал. 1. Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от
приключване на гласуването.
115. ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от
произведения втори тур на избора за кметове, решението си за
обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на
СИК. Чл. 457, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 48 часа след получаване
на протоколите на СИК.“
Тук дали да не вмъкнем някъде, че ако няма избран кмет,
също трябва да имат решение. (Реплики.)
„116. ОИК предава на общинската администрация останалите
книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК. Чл.
87, ал. 1, т. 33. Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от
избора.
117. Партиите,
коалициите,
местните
коалиции
и
инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни
материали. Чл. 186, ал. 3. Не по-късно от 7 дни след изборния ден.
118. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите
от гласуването, по избирателни секции, и при поискване предоставя
на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни
коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите. Чл. 57, ал.
1, т. 41.“
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега
Ивков. Направете си по-бързичко предложенията – в коя точка и в
кои членове.
ИВАЙЛО ИВКОВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: „За дата 6 месеца преди изборния ден
съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от
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Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс се счита датата 1
април 2016 г. включително.
ОИК влиза в активен период от 12 август 2016 г. (50 дни
преди изборния ден), за който период получава месечно
възнаграждение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: ОИК влиза в активен период от 12
август 2016 г. (50 дни преди изборния ден), от която дата получава
месечно възнаграждение.“
РОСИЦА МАТЕВА: Аз ви предлагам да спрем до тук, а
решенията, които са изписани по-долу в момента, да ги оставим за
отделно и нарочно решение.
С това аз приключих!
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В текста на точките 94 и евентуално
следващи, които касаят наблюдателите и регистрацията…
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Веднага вашите
предложения ще ги подлагам на гласуване, защото се явяват
последващи, за да знаем какво влиза и какво не.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Каквото искате правете, но аз
предложенията не съм ги казал.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, аз найдобронамерено ви го казвам.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е нужно да ме прекъсвате, за да кажете
какво ще направите след като аз направя предложение.
Добре, да си продължа изказването.
Според мен на първо място трябва да направим същото
разграничение, тъй като чл. 111, който не е променен, предвижда, че
регистрираните наблюдатели запазват действието на регистрацията
до следващите общи избори от същия вид. Така че трябва да
помислим дали да не вмъкнем, макар че беше прегласувано, в т. 94:
ЦИК регистрира новите наблюдатели или подалите нови заявления
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наблюдатели, нерегистрирани в общите избори от еди-коя си година,
за да стане ясно.
И има едно друго разграничение на това в зависимост от
факта от кога е указът. И отново за едните ще се прилага старият
Изборен кодекс, а в новия има някои по-рестриктивни изисквания с
промените. А за другите това ще бъде вариант „а“, т.е. не е толкова
просто. Трябва да кореспондира с решението и затова го поставям на
размисъл.
Тоест, ние трябва да преценим, когато при действие на
промените е издаден указът, след като са влезли в сила, ние ще
прилагаме ли стария ред, за да не са в неравнопоставено положение
или ще прилагаме новия ред, с новите изисквания, от една страна?
От друга страна, да стане ясно по хронограмата, че тези които са
вече регистрирани, регистрацията им запазва действието си. Тоест,
говорим само за регистрация на нови наблюдатели.
Предлагам в т. 94 да сложим: при регистриране на нови
наблюдатели, нерегистрирани на еди-кои си избори – да не го
повтарям.
Второто ми предложение е да вмъкнем нова точка в
хронограмата, която да коментира, тъй като в другите сфери го
коментираме – която да коментира чл. 112, ал. 8. Още повече, че в
него има промени и има точен срок. А именно, не виждам за
удостоверенията на наблюдателите: ЦИК издава удостоверение на
регистрираните наблюдатели в 3-дневен срок от подаване на
заявлението или искането – такъв е текстът на кодекса, действащ до
промените на 26 май 2016 г. А сега има допълнение в ал. 8, в което
се казва, че в това удостоверение се вписва и фактът дали те ще
упражняват своята дейност в чужбина или в България. Това пък
влече и други последици: кои наблюдатели ще взимат протоколи,
кои няма да взимат. (Реплики.)
Е, хубаво, местни избори са. Освен чужбина само да видя
нещо друго. Значи това отпада, прави сте.
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Единствено все пак трябва да кажем все пак за 3-дневния
срок. Просто не виждам срока за издаване на удостоверения на
новите наблюдатели. Трябва да вмъкнем една точка.
ОБАЖДАТ СЕ: Това защо трябва да го пишем в
хронограмата?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Защото всичко друго включваме.
(Реплики.)
Ако така възприемем, ние трябва да махнем половината
точки от хронограмата...
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, приемате ли това,
което предложи колегата Ивков? Как да процедираме? Ако го
приемаме, защото беше добро предложение, да гласуваме.
(Реплики.)
Уважаеми колеги, докладчикът възприе предложението на
колегата Ивков.
Моля, дайте още веднъж предложението си за
удостоверението.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моето предложение беше, макар че тук
няма секции в чужбина и няма да коментираме съдържанието, все
пак да възпроизведем текста на ал. 8, който дава точен срок, а
именно кога да се издадат удостоверения на новите наблюдатели – в
3-дневен срок от подаване на заявлението им. Той е абсолютно ясен,
доколкото горе сме описали докога се подават заявленията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля ви
да гласуваме това предложение. В коя точка го предлагате?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако ние включваме точка
специално за издаването на удостоверението, то не може да бъде
само за новите, а трябва да бъде за всички. Точно с оглед на това аз
считам, че направеното предложение не е удачно да влезе в
хронограмата, тъй като по отношение на това ще има нарочно
решение, в което ще бъде уредено в какъв срок ще бъдат издадени.
Защото тази хронограма служи не по отношение на Централната
избирателна комисия, която знае сроковете, в които трябва да
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изпълни своите задължения, а по отношение на останалите
участници в изборния процес.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, уважаеми колеги.
Чухме и двете становища, и предложението на Ивков. С гласа си ще
изразим мнение…
Заповядайте, за дуплика.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че ако възприемем тази
логика, трябва да премахнем всички удостоверения – и на
кандидати, и на партии, и на кандидати за кметове – по същата
логика, ако се възприеме логиката на колегата Андреев. И трябва да
отпаднат поне 30 точки от хронограмата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не бихме могли да отхвърлим
всичките, защото една част от издаваните удостоверения, за разлика
от това, което беше твърдението на колегата Ивков, се издават от
общинските избирателни комисии.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имахме
дуплика, с която приключи този спор. И сега само с гласуването
си… (Реплики.)
Нека да се смиряваме по-често и да гълтаме егото си.
Който е съгласен с предложението на колегата Ивков, моля
да гласува. Така както го направи. Той няма трети път да го прави.
(Реплики.)
Не сме гласували предложението, но аз казах, че докладчикът
го прие и никой не реагира. (Реплики.)
Добре, първото предложение за включване след запетая
„нови наблюдатели“ в т. 94, моля да го гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Севинч Солакова), против – 3 (Таня
Цанева, Иванка Грозева, Александър Андреев).
Предложението на колегата Ивков се приема.
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Подлагам на гласуване второто предложение – за
удостоверението. Подлагам на гласуване второто предложение на
колегата Ивков.
Който е съгласен с второто предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 4 (Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Севинч Солакова), против – 7
(Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Таня Цанева).
Това предложение не се приема.
Уважаеми колеги, сега подлагам на гласуване цялата
хронограма с направените допълнения, възприети от докладчика.
Който е съгласен с цялата хронограма за нови избори, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Приема се.
Ще продължим от 14,00 ч., като ще разгледаме дневния ред и
хронограмата за частичните избори ще оставим за малко по-късно.
(След обедната почивка.)
ПРЕДС.
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Продължаваме
заседанието.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е качен проектът на
решението за хронограмата, която фактически приехме. Моля да го
погледнете и да го гласуваме с номер. То е в папката на госпожа
Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, № 3253 е проектът за решение в
моята папка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с решението във връзка с приетата от нас хронограма,
предложено от колегата Матева, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3301-МИ.
Уважаеми колеги, моля ви да гласувате отново
командировъчното ми да бъде разписано от госпожа Солакова във
връзка с Националния събор. То е за различно събитие.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Разбрахме се с госпожа Солакова – тя малко се забавя. И
когато дойде, веднага ще преминем към разглеждането на
техническите характеристики на бюлетината.
Дотогава ви моля да преминем към:
5. Доклад по искова молба.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моята папка за днешното
заседание е отговор до Варненския районен съд, във връзка с
докладваната от мене в предходно заседание искова молба от Кънчо
Петков Бонев.
Моля да се запознаете.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, запознахте ли се с
отговора? На микрофон имате ли някакви питания?
Който е съгласен с отговора във връзка с исковата молба,
представена в предишно заседание от госпожа Бойкинова, моля да
гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен
Цачев), против – 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да гласуваме с протоколно
решение да бъде изплатена сумата от 37,95 лв.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, нека да
гласуваме предложеното от госпожа Бойкинова за изплащане на тази
сума.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към разглеждането на:
6. Доклад по актове за установяване на административни
нарушения.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-02-7 от 11 юли 2016 г. от главния секретар на Народното
събрание, с което ни уведомява, че не са връчили актовете за
установяване на административни нарушения с №№ 10, 10а, 13, 14 –
всички от м. октомври 2015 г.
На този етап за сведение.
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Благодаря ви.
Преминаваме към разглеждането на:
7. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ14-155 от 12.07.2016 г., получено от кмета на община Хитрино,
област Шумен, за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от местните избори през
2011 г., от частичен избор на 10.07.2012 г. и предаване на изборните
книжа и материали в отдел „Държавен архив“.
Предлагам да разрешим отваряне на помещението за
извършване на експертиза на изборните книжа от местните избори и
предаването им на отдел „Държавен архив“ – Шумен. Достъпът до
помещението е по наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври
2015 г., за което се съставят съответните протоколи. Като след
приключване на работата на експертната комисия, кметът следва да
ни изпрати необходимата информация за извършените действия от
комисията, както и за унищожаването.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
отварянето на помещението в Хитрино и всичко, докладвано от
колегата Цачев, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3302-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № 14-156 от
13.07.2016 г. – искане от секретаря на община Пазарджик, който е
оправомощен със заповед от кмета, за разрешаване на достъп до
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от местните избори и изборите за президент и
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вицепрезидент през 2011 г., и частични избори, които са
произведени след това до 25.10.2015 г.
Предлагам да разрешим отварянето на помещението по
съответния ред, съгласно чл. 457 от Изборния кодекс, за извършване
на експертиза и предаване на подлежащите на съхранение книжа в
отдел „Държавен архив“ – Пазарджик. Достъпът до помещението
следва да се осъществи по реда на наше Решение № 2662-МИ/НР от
18 октомври 2015 г., като след приключване работата на експертната
комисия, кметът на общината да ни представи необходимата
информация за работата на комисията, както и за унищожаването на
подлежащите за унищожаване книжа.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
докладваното от господин Цачев, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3303-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с
вх. № МИ-14-154 от 12.07.2016 г. от кмета на община Костенец,
Софийска област, за разрешаване на достъп до запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
местните избори през 2011 г. и изборите за президент и
вицепрезидент, във връзка с предаването на книжата на отдел
„Държавен архив“ – София.
Предлагам да разрешим отварянето на помещението в
община Костенец, като след извършване на дейностите от
експертната комисия, кметът на общината да ни изпрати
информация за извършената работа на комисията, както и за
унищожаване на документите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
доклада, моля да гласува.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3304-ПВР/МИ.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ще ви докладвам няколко преписки,
които са за сведение – във връзка с отчет на работата на общините за
архивиране на изборни книжа и материали от местните избори през
2011 г., частични избори до 2015 г., предсрочни избори за народни
представители, които се проведоха през 2013 г.
Постъпила е информация от кмета на община Каолиново, с
която той ни уведомява, че комисията, която е определена за
извършване на оценка на книжата от местните избори, е извършила
своята работа. Определени са документите за постоянно запазване,
както и тези с изтекъл срок на съхранение, които подлежат на
унищожаване. Представени са и шест приложения към писмото, от
които се удостоверява с документите извършената работа от
комисията. Вх. № на писмото е МИ-06-597 от 12 юли 2016 г.
За сведение.
По същия начин кметът на община Медковец с писмо с вх. №
МИ-06-581 от 11.07.2016 г., ни изпраща протокол за отваряне на
помещението, акт за унищожаване на неценни документи, както и
опис на документите за постоянно съхранение и предаване на отдел
„Държавен архив“.
За сведение.
С вх. № МИ-06-592 от 12.07.2016 г. кметът на община
Гурково ни уведомява за работата на експертната комисия и
архивиране на подлежащите книжа от местните избори през 2011 г.,
за което ни изпраща протокол на постоянно действащата експертна
комисия, акт на комисията за унищожаване на неценни документи и
писмо на отдел „Държавен архив“ за унищожаване на неценни
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документи. В случая той ни изпраща само за документите, които са
неценни.
За сведение.
С вх. № МИ-06-590 от 12.07.2016 г. кметът на община Куклен
ни уведомява, че е извършена експертиза при спазване на
изискванията за Закона за Националния архивен фонд по отношение
на местните избори - книжата от местните избори през 2011 г.
Прилага ни документи, удостоверяващи работата на комисията от
нейното заседание, акт за унищожаване на неценни документи и
протокол за предаване на книжата за постоянно запазване на отдел
„Държавен архив“.
За сведение.
С вх. № МИ-06-375 кметът на община Златоград ни
уведомява, че с друго писмо от м. април 2016 г. е осъществен достъп
до запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали
от местните избори през 2011 г., като с това писмо и с приложенията
към него той ни уведомява, че са извадени книжа и материали от
местните избори през 2011 г. и от частичен избор през 2013 г. И че
тези книжа, след извършване на работата на експертната комисия, са
предадени на отдел „Държавен архив“. Не са приложени
доказателства затова дали определените като неценни книжа и
материали са унищожени.
За сведение.
С вх. № МИ-06-591 от 12.07.2016 г. кметът на община Трявна
ни уведомява за предоставени изборни книжа и материали от
произведените местни избори през 2011 г. на отдел „Държавен
архив“, като е приложено писмо до Държавна агенция „Архиви“ с
описани книжа, както и протокол на комисия за отваряне на
помещението. От това писмо и от приложените документи не става
ясно дали ние сме разрешили отваряне на помещението по
отношение на тези дейности, за което ще бъде извършена
допълнителна справка в нашето деловодство.
Сега за сведение.
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С вх. № МИ-06-593 от 12.07.2016 г. кметът на община
Струмяни ни изпраща протокол за унищожаване на изборни книжа и
материали след извършване на експертиза на книжата и материалите
от местните избори през 2011 г., както и заповед за назначаване на
постоянно действащата експертна комисия в общината.
За сведение.
Кметът на община Павел баня с вх. № МИ-06-594 от 12.
07.2016 г. ни уведомява за работата на експертната комисия по
отношение на местните избори 2011 г., като прилага към писмото
решението за отваряне на помещението, в което се съхраняват
книжата и материалите, резултатите от експертизата относно
ценността на документите и предаването им за постоянно
съхранение в отдел „Държавен архив“, както и резултатите от
експертизата на неценните документи, които подлежат на
унищожаване. Приложени са и други материали и книжа към това
писмо, които удостоверяват извършената работа от комисията.
За сведение.
От кмета на община Пордим с вх. № МИ-06-535 от 07.07.2016
г. сме получили писмо, с което ни уведомява, че експертната
комисия към общината е извършила своята работа, обобщила е
резултатите по отношение на книжата и материалите от 2011 г.,
установила е в какво състояние са – добро състояние, както и е
определила книжата и материалите за постоянно запазване и тези,
които подлежат на унищожаване, за което е представила
необходимите документи към писмото.
За сведение.
Кметът на община Козлодуй с вх. № МИ-06-537 от 07.07.2016
г. ни изпраща писмо, с което ни уведомява, че експертната комисия
към общината е определила документите и книжата за постоянно
запазване от местните избори през 2011 г. и от частичен избор през
2012 г., както и утвърдените за унищожаване изборни книжа и
материали, като в писмото цитира кога са извършени тези дейности
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и актовете, които са съставени и предадени на отдел „Държавен
архив“, както и за унищожаването.
За сведение.
С писмо кметът на община Бургас, т.е. секретарят на община
Бургас ни уведомява с писмо, което е към други писма, които са
получени в Централната избирателна комисия, и е под вх. № МИ-06460 от 08.07.2016 г., и ни уведомява, че с наше решение от
30.09.2014 г. ЦИК е разрешила отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от местните избори и от
изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. С оглед
обявеното бедствено положение в община Бургас поради
проливните валежи, след отварянето на помещението е установено,
че книжата и материалите от местните избори и от тези за избиране
на президент и вицепрезидент са безвъзвратно увредени и се налага
незабавно да бъдат изнесени и бракувани. Като във връзка с това на
нас ни е изпратено копие от протокол на постоянно действащата
експертна комисия, в който са описани предлаганите за
унищожаване документи, копие от протокол на Районната здравна
инспекция – Бургас, относно констатациите след дъждовете и
протокол за извършената работа по отношение на транспортиране и
унищожаване на изборните книжа.
Като същевременно с писмо от 07.06.2016 г. ни е изпратено
копие от приемо-предавателен протокол между община Бургас и
„Държавен архив“ – Бургас, за предаване на ценни документи от
местните избори през 2011 г. Това вероятно са книжата и
материалите, които са били в архив на общинската избирателна
комисия и не се намират в помещението, където са унищожени
изборните книжа и материали от същите избори.
Докладвам за сведение.
Друго нямам.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви много,
колега Цачев.
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Следващият докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-608 от 3.07.2016 г.
от общинската избирателна комисия – Свищов, която във връзка с
наше разрешение, което сме дали за отваряне на запечатаното
помещение, ни предоставя протокол от експертната комисия и два
броя заповеди на кмета на общината за определяне състава на
комисията и съответно за отваряне на помещението и извършване на
дейностите.
За сведение.
Докладвам ви с вх. № МИ-06-609 от 13.07.2016 г. от кмета на
община Златарица, който в писмото ни казва, че приложено ни
представя копие от заповед за определяне на длъжностните лица,
които да присъстват при отваряне на помещението, протокол по
повод отварянето и разписка за предаване и приемане на архивни
документи, но само писмото – без придружаващите документи. Така
че ще се свържа с кмета на община Златарица да ги приложи, тъй
като ги няма към писмото на този етап.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви, госпожо
Бойкинова.
Следващият докладчик във връзка с отваряне на запечатани
помещения е господин Ивайло Ивков. Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, към вх. № МИ-14-92 от
08.07.2016 във връзка с писмо със същия вх. № МИ-14-92, но от
19.04.2016 г., е постъпило искане за повторно отваряне на
запечатано помещение в община Септември за една и съща дейност
от кмета на общината. Има проект на решение в моя папка, с което
разрешаваме повторното отваряне. И макар в това искане да не са
описани всичките книжа, които се съдържат в това помещение, ние
имаме данни – същото е помещението от предишния път, така че сме
направили такова решение, че да укаже какво да се случи с другите
книжа. Последното отваряне се налага поради това, че не са взели
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всичките книжа от изборите през 2011 г., които подлежат на оценка
и предаване на „Държавен архив“. Сега да ги вземат, като няма да
участват членове на общинската избирателна комисия, няма да се
утежнява бюджетът, така че не виждам защо да не позволим.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен с
предложеното от колегата Ивков, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – 1 (Росица Матева).
Колеги, това е Решение № 3305-ПВР/МИ.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ВИ-14-146 от
8 юли 2016 г., в Централната избирателна комисия е постъпило
искане, подписано от Калин Динев – кмет на община Сапарева баня
и подпечатано с печата на общината, с което господин кметът иска
от нас да му разрешим отварянето на запечатано помещение в
община Сапарева баня, област Кюстендил, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от произведените избори за президент и
вицепрезидент на Република България, за общински съветници и
кметове на кметство и кмет на община Сапарева баня на 23.10.2011
г. и на частични избори за кмет на кметство, които са проведени на
16.03.2014 г. за кмет на кметство Овчарци, във връзка с извършена
експертиза и предаване на подлежащите на архивиране книжа от
изборите за общински съветници и кметове в община Сапарева баня
на 23.10.2011 г. и частичните избори на 16.03.2014 г., в отдел
„Държавен архив“ – Кюстендил.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа за днешното
заседание в папка с моите инициали има проект за решение, с което
уважаваме направеното искане от кмета на община Сапарева баня, и
разрешаваме отварянето на запечатаното помещение във връзка с
извършените дейности, които изброих преди малко от кмета на
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община Сапарева баня, като вътре е описан подробно редът за
отварянето и необходимите документи, които следва да се изготвят
във връзка с това отваряне.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря на колегата
Баханов.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като чувам, че става дума и за
частични избори от 2014 г., а виждам в проекта на решение, че по
отношение на тях и в диспозитива не се казва какво да се случи, а се
казва само за местните избори от 2011 г., предлагам действията,
които трябва да бъдат извършени от комисията, от кмета и въобще в
отношението в мотивната част, което вземаме за местните избори, да
се цитират както едните, така и другите избори. Това явно е пропуск
– да се добави, че е и всички избори, произведени до 25 октомври
2015 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря на колегата
Цачев.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3306-ПВР/МИ.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-152
от 11.07.2016 г. е постъпило искане от кмета на район Аспарухово,
община Варна госпожа Калина Беламезова, която във връзка с наше
писмо № МИ-06-504 от 29.06.2016 г. относно изпълнение на наши
решения, които са цитирани – Решение № 1392 и № 1393 от
6.01.2015 г., отправя искане за отваряне на помещенията, в които се
съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011
г. общи местни избори и произведените до 25.10.2015 г. частични и
нови избори и предаване на изборните книжа в дирекция
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„Регионален държавен архив“, като молят да вземем предвид и
факта, че отварянето на помещенията е и във връзка с пренареждане
на изборни книжа от произведените избори за президент и
вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г. и от
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република
България на 30 октомври 2011 г.
Отново във вътрешната мрежа в папка с моите инициали съм
подготвил проект на решение, в което вече е упоменато както
определените за постоянно съхраняване книжа от местните избори
през 2011 г., и от произведените частични избори за кмет до
25.10.2015 г. Те се предават отдел „Държавен архив“ на съответната
дирекция „Регионален държавен архив“. В крайна сметка проектът
на решението ми е да разрешим отваряне на запечатаното
помещение, за което е отправено искането от кмета на район
Аспарухово, община Варна. Като сме описали, че това разрешение
се дава и да може да се извърши пренареждане на изборните книжа
от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. за президент и
вицепрезидент на Република България. Като също така са описани и
съответните действия и необходимите документи, които следва да се
изготвят от страна на администрацията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с доклада, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3307-ПВР/МИ.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-544
от 08.07.2016 г. е постъпило искане от общинската администрация
на община Банско. Секретарят на община Банско ни уведомява, че
във връзка с нашето писмо от 29.06.2016 г. относно извършването на
експертизи при спазване изискванията на Закона за Националния
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архивен фонд, съгласно Решение № 1392 и Решение № 1393 от
6.01.2015 г., че на основание Решение № 3174-ПВР/МИ от
07.04.2016 г., на 15.04.2016 г. комисия определена със заповед от
заместник-кмет на община Банско, съгласно заповед за
упълномощаване, е отворено запечатано помещение – ст. № 4 на
таванския етаж в сградата на общинската администрация – Банско, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените
избори за общински съветници и кметове и за президент и
вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. Присъствали са и
представители на общинската избирателна комисия. Изготвен е
протокол и е подписан от длъжностните лица, които удостоверяват
истинността за състоянието на съхраняваните изборни книжа и
материали, като на 27.04.2016 г. постоянно действащата експертна
комисия – описан е съставът на същата, назначена със заповед на
кмета, ръководейки се от Закона за Националния архивен фонд и
Наредбата за организиране, обработване и предаване на документите
от учрежденските архиви и държавните, прегледа и отдели за
унищожаване документите с изтекъл срок за съхранение, които
нямат практически справочно значение – всичко 300 бр. дела, папки
и чували.
Комисията задели и остави за предаване в отдел „Държавен
архив“ документи, съставна част от Националния архивен фонд,
които са предадени на отдел „Държавен архив“ – Благоевград, с
приемо-предавателен протокол, подписан от членовете на комисията
и представител – главен експерт в отдел „Държавен архив“ –
Благоевград. Унищожаването на неценните документи се извърши
на 9.06.2016 г. в предвидения двумесечен срок от датата на
представяне на анализа, съгласуван с отдел „Държавен архив“ –
Благоевград.
Колеги, само че към подробната докладна от секретаря на
община Банско не са приложени необходимите документи, така че
както колегата Бойкинова, така и аз ще се свържа със секретаря на
община Банско да могат да изпратят описаните в това писмо и в тази
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докладна до Централната избирателна комисия документи, за да
могат да бъдат приложени към преписката.
Докладвам го за сведение.
Следващото е с вх. № МИ-06-570 от 11.07.2015 г. от община
Смядово, подписано от кмета на общината Иванка Петрова.
Постъпила е информация в Централната избирателна комисия в
изпълнение на Решение № 3095-ПВР/МИ от 25.02.2016 г. относно
искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от местните избори и изборите за президент и
вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г., и предаването на
изборните книжа от местните избори на отдел „Държавен архив“.
Уведомяват ни за извършените от тях действия. Описани са в точки.
Разпечатано е помещението, съставен е протокол, книжата и
материалите от изборите за президент и вицепрезидент се
съхраняват в сграда – общинска собственост, до произвеждането на
следващите избори за президент и вицепрезидент. И във връзка с
извършената експертиза от постоянно действащата комисия и
предаването на подлежащите на архивиране книжа, ни е предоставен
актът за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение от произведените местни избори на 23 и 30 октомври
2011 г. Има заверени вярно с оригинала, подпис и печат заповед за
комисията, която е назначил кметът, протоколът от 4.04.2016 г. и от
Държавна агенция „Архиви“ до кмета на община Смядово, с което
им е изпратен актът, както и самият акт за унищожаване на неценни
документи. Отново да се приложи към преписката на община
Смядово и за сведение.
И още едно: то е към вх. № МИ-06-530 от 12.07.2016 г. от
секретаря на община Дългопол. Приложено ни изпращат пакет
документи в изпълнение на Решение № 2979-ПВР/МИ от 1.12.2015
г. на ЦИК, което е изпратено по имейла. Ако преценим, че трябва да
се изискат в оригинал, предполагам, че колегите ще ги изпратят.
Към настоящия момент – за сведение. Ако дойдат в оригинал,
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отново ще докладвам на Централната избирателна комисия.
Предполагам, че това е във връзка с наше писмо от 29.06.2016 г.
Отново са ни приложили документи, тъй като явно не са ги били
приложили първоначално – заповедта на кмета, с която е определена
комисията, протоколът за отварянето на помещението, протоколът
на експертната комисия и още един протокол.
Отново за сведение, колеги.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега Баханов.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е с днешна дата
писмо с вх. № МИ-14-157 от днес, от кмета на община Венец, област
Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което
се съхраняват книжата и материалите от местните избори през 2011
г. и от изборите за президент и вицепрезидент. Във връзка с това,
след като описва какви са изискванията съгласно нашето Решение №
2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.
Предлагам да разрешим отварянето на запечатаното
помещение в община Венец за извършване на експертиза и
предаване на материалите на отдел „Държавен архив“ – Шумен. И
обясняваме как да бъде извършен достъпът до запечатаното
помещение, какви действия трябва да извършат съгласно т. 31 от
нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. Разбира се,
в решението се упоменава, че книжата и материалите от изборите за
президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до
произвеждането на следващите избори.
Във връзка с това предлагам да вземем решение, че
разрешаваме отварянето на помещение в община Венец.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е
съгласен с доклада на колегата Христов, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3308-ПВР/МИ.
Уважаеми колеги, предлагам преди възнагражденията да
разгледаме важните писма. Госпожа Солакова ме упълномощи, тъй
като повечето са на доклад на мен и на нея.
Преминаваме към разглеждането на:
10. доклади по писма.
Качени са повечето писма във вътрешната мрежа в папка на
госпожа Солакова.
Докладвам ви за утвърждаване вх. № ЦИК-09-48 от
13.07.2016 г. – докладна записка от Красимира Манолова – директор
на Дирекция „Администрация“ , относно представяне на
актуализирано месечно разпределение на бюджета на Централната
избирателна комисия.
Моля да го погледнете заедно със следващата докладна
записка, която е с вх. № ЦИК-09-47 от 13.07.2016 г., за да можем да
утвърдим, както стандартно правим, тези отчети за изпълнение на
бюджета.
Уважаеми колеги, който е съгласен с утвърждаване на тези
две докладни записки, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
С вх. № ЦИК-00-510 от 13.07.2016 г. ви моля, уважаеми
колеги, да разрешим продължаването на предходното удостоверение
за електронния подпис на Екатерина Борисова Благоева за нуждите
на администрацията.
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Който е съгласен с продължаване на удостоверението на
Екатерина Благоева, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви за одобрение решените
фактически от нас – от Централната избирателна комисия –
публикации на обявите за конкурсите ни във в. „Труд“ и във в.
„Сега“. Това са наши номера ЦИК-08-15 от 13.07.2916 г.
Който е съгласен да ги одобрим, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, за сведение ви докладвам вх. № 08-16 от 13.07.2016 г.
Поръчахме да бъдат видени и оформени таксиметрови услуги. Аз
няма да изразявам мое мнение. То и няма никакъв смисъл, защото
има едно писмо, което сега ще ви докладвам от началника на
Националната служба за охрана, в отговор на нашето писмо, което
след решение на ЦИК изпратихме. Не е качено в мрежата. Ще го
прочета.
Припомням ви нашето писмо, че във връзка с подготовка на
изборите за президент и вицепрезидент ги молим за предоставяне на
три броя автомобили във възможно най-кратък срок. С № ЦИК-00512 от 14.07.2016 г. началникът на Националната служба за охрана
ни е отговорил следното:
„По повод вашето писмо ви уведомявам за следното: Във
връзка с изменение на обстоятелствата, посочени в наше писмо рег.
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№…, с оглед възможностите на бюджета на НСО и ЦИК за
осъществяване на дейността им, както и предвид задължението на
изпълнителната власт да подпомага материално-технически
дейността на избирателните комисии, моля ви да поискате
съгласието на министър-председателя на Република България НСО
да предостави на ЦИК за безвъзмездно ползване за срок до една
година на 3 броя автомобили.“
Докладвам ви го за сведение и ви моля да разрешите дали на
председател и секретар или на председателстващ и секретар, да
включат този въпрос тогава, когато бъде отговорено и е уговорена
срещата във връзка със сградата. Да бъде присъединен този въпрос.
Който е съгласен протоколно този въпрос да бъде повдигнат
към министър-председателя заедно с предходния въпрос, който сме
гласували, моля да гласува. (Реплики.)
Колеги, да изготвим писмо, така както ни е посъветвал
началникът на Националната служба за охрана, и да ги включим в
съществените разговори с Министерския съвет, респ. с министърпредседателя. (Реплики.)
Моля ви да гласуваме писмо и включване в общите въпроси.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10, против – 4.
(Не се съобщават имената на гласувалите.)
Няма да пишем писмо до министър-председателя, няма да
имаме коли във връзка с изборите…. (Реплики, обсъждане.)
Добре, уважаеми колеги.
Който е съгласен да имаме пълномощията за разговор с
министър-председателя, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев),
против – 1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, още едно предложение имам, защото знам,
че така ще се придвижи въпросът.
Моля ви да препратим кореспонденцията, която имаме с
началника на Националната служба за охрана, с придружително
писмо, че им го препращаме за сведение. Те ще отговорят по
същество. Затова ви моля да гласуваме препращане на
кореспонденцията на Министерски съвет, респективно на министърпредседателя, защото явно така считат, че е необходимо да стане. И
аз мисля, че това е добре за придвижване на въпроса.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен
Цачев), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Колеги, ще продължим с:
8. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
(Реплики, оживление.)
В залата сме 9 души. За малко ще направим почивка докато
колегите, излезли по обективни причини, се върнат.
Обявявам кратка почивка от 10 минути поради липса на
кворум в момента.
(След почивката.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
приключвам днешното заседание поради липса на кворум. Остана
една точка и „разни“. Хронограмата за частичните избори се
съгласихме да пренесем за следващото заседание.
Обявявам следващото заседание на Централната избирателна
комисия на 19 юли 2016 г., вторник, от 10,30 ч., за което тук
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присъстващите са уведомени. Останалите ще научат по обичайния
начин.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,30 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

