ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 366
На 19 юли 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1.

Доклад относно указ на Президента на Република

България за насрочване на нов избор.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частични избори.
Докладва: Ерхан Чаушев
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 бюлетините за местни избори.
Докладва: Севинч Солакова
5.

Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –

Тунджа, област Ямбол.
Докладва: Таня Цанева
6.

Доклад относно разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева

7.

Искане за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Александър Андреев, Камелия Нейкова
8.

Искания за изплащане на възнаграждения.
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Докладват: Александър Андреев, Таня Цанева, Ивайло Ивков, Георги
Баханов
9.

Доклад относно съобщения по дела.

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева
10. Доклади по писма.
Докладват: Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Иванка Грозева,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев, Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев
11. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват: Иванка Грозева, Георги Баханов
12. Разни.
Докладва: Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА:

Владимир

Пенев,

Емануил

Христов,

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 19 юли 2016 г.
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Разполагате с проект за дневен ред.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред?
Видях и поредността – заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да включим една точка за
постановления, които останаха от миналия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това
да бъде нова точка преди т. „Разни“ – Доклади по постановления.
Следващата е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката за отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Следваща е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в исканията за
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Следващ е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Останало е от миналото заседание, затова
не съм включен. Моля да ме включите във възнаграждения, тъй като
миналото заседание приключи малко скоротечно и внезапно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включен сте,
господин Ивков.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В доклади по писма да ме включите.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Други предложения, колеги? – Първо господин Баханов, след
това господин Чаушев.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в новата точка за доклади по постановления от
прокуратури, в доклади по писма и в точката за възнаграждения.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в писма и във връзка с
предложения за нови избори – във връзка с предложение до
президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нали не
възразявате предложението до президента да мине като нова точка
втора? – Виждам, че не възразявате: Предложение до президента за
насрочване на нови избори с докладчик господин Чаушев.
Други? – Господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не
виждам други предложения.
Моля да гласуваме така предложения и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Дневният ред е приет.
Преди да преминем към разглеждането на точка първа от
дневния ред, ми позволете да ви съобщя, че колегите Пенев,
Христов, Ганчева, Бойкинова, Сидерова и Томов отсъстват по
обективни причини. Госпожа Мусорлиева ми се обади, че закъснява,
но идва към днешното заседание.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1.

Доклад относно указ на Президента на Република

България за насрочване на нов избор.
В „Държавен вестник“ – бр. 54, от 15 юли 2016 г. е
обнародван Указ № 238 на президента на Република България за
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насрочване на нов избор за кмет на кметство Петърница, община
Долни Дъбник, област Плевен, на 2 октомври 2016 г.
Докладвам го за сведение.
Преминаваме към нова точка втора от дневния ред:
2. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частични избори.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Уважаеми

колеги,

постъпили

са

документи, свързани с предложения за насрочване на частични
избори. Предвид вече заформящата се практика, аз само ще ви ги
докладвам. Нямам решения, защото в последните разисквания в
различни правни режими взехме решение миналия път да искаме с
писма данни от ГД „ГРАО“.
Докладвам ви от Крумовград писмо с вх. № МИ-15-857, с
което са ни представили предложение за насрочване на избор. Не е
цялата преписка, но става въпрос, че с тяхно решение № 173 от 23
февруари 2016 г. общинската избирателна комисия е прекратила
предсрочно правомощията на кмета на кметство Златолист. Това
решение е обжалвано. Постановено е Решение № 34 от 16.03.2016 г.
съответно решение на Върховния административен съд от 23.06.
2016 г., което оставя в сила решението на Административен съд –
Кърджали, съответно решението за прекратяване на правомощията
влиза в сила. (Реплики, уточнения.)
Според справка от ЕСГРАОН-а на общината броят на
жителите на кметство Златолист – справката е от 4.07.2016 г. и е
приложена – е 388 жители по постоянен адрес и 74 - по настоящ
адрес.
Въпросът е, че ние приемаме – така, както го приехме
миналия път, срока от решението на ВАС за влизане в сила, което е
23.06.2016 г. и въпросът ми е сега приемаме ли този тип

6
удостоверения от местните служби на ЕСГРАОН или продължаваме
да искаме от ГД „ГРАО“. Аз предлагам да приемем за данни, това
което са ни дали – нищо, че се получава една разлика от една
седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Чаушев.
Въпроса, който поставяте, колеги, на обсъждане е приемаме
ли така направената справка от ЕСГРАОН или ще искаме
допълнителна справка от „ГРАО“.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам, че при
положение, че е направена такава справка вече от общинската
избирателна комисия, няма смисъл ние да правим последваща
проверка отново и да искаме друга справка от ГД „ГРАО“. Считам,
че в този случай би следвало да се приеме. И оттук-нататък, ако
условията на чл. 16 от ЗАТУРБ са изпълнени, то тогава да направим
предложението до президента.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, аз ще
изразя противното мнение, а именно, че би следвало да изискаме,
както правехме досега, справка от ГД „ГРАО“. Още повече, че както
докладва и колегата Чаушев, ако не се лъжа 388 жители има – те са
горе-долу на кантар към 400-те жители. Така че считам, че е нужно
да получим ние актуални данни от ГД „ГРАО“.
Имах един въпрос: за какво са прекратени предсрочно
пълномощията – просто за информация. - За търговска дейност.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,

първо

точката

всъщност

е

доклад

относно

предложение за насрочване на частичен избор. Поправям точката в
дневния ред.
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Колеги, постъпиха две противни становища по повод
приемане на справката от ЕСГРАОН или искане на информация от
ГД „ГРАО“. Ще ги подложа на гласуване, ако няма други желаещи
да се изкажат. – Не виждам други желаещи да се изкажат.
Колеги, подлагам на гласуване да приемем справката от
ЕСГРАОН. След това последиците са ни ясни.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Ерхан

Чаушев,

Ивайло

Ивков,

Ивилина

Алексиева-Робинсън,

Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 3 (Георги Баханов, Иванка
Грозева, Метин Сюлейман).
Колеги, прие се това.
И на базата на така направения доклад и така взетото
решение, господин Чаушев, моля, формулирайте предложението.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В случая вече при възприетата практика –
чл. 388, при измененията в закона миналия път приехме, че нищо не
пишем – просто уведомяваме, че съгласно новите изменения няма
основания за произвеждане на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
господин Чаушев.
Колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмо до
общинската избирателна комисия и до общинския съвет, че
Централната избирателна комисия няма да направи предложение за
насрочване на частичен избор поради измененията със ЗИД на
Изборния кодекс, влезли в сила на 26 май 2016 г., според които вече
се изисква броят на населението да бъде над 400 жители, а в
конкретното кметство това условие не е изпълнено. Писмо със
стандартен текст, каквото сме изпращали, както и с допълнението за
кметския наместник.
Режим на гласуване, колеги.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: От Попово с вх. № МИ-15-721 от 5 май
2016 г. също ни изпращат документи, свързани с предложение за
насрочване на частичен избор в с. Баба Тонка. В случая решението
на общинската избирателна комисия от 12 февруари 2016 г. за
прекратяване на правомощията на кмет на кметство Баба Тонка
съответно е обжалвано. С решение Административният съд в
Търговище го оставя в сила, като отхвърля жалбата. Съответно се
произнася Върховният административен съд на 17 май 2016 г., с
което оставя в сила решението на Административен съд –
Търговище, съответно и Решение № 362 от 12 февруари 2016 г. на
ОИК влиза в сила.
В случая обаче аз предлагам да искаме писмо от ГД „ГРАО“
със стандартния текст, за броя на жителите на това кметство към
датата 17 май 2016 г., когато е решението на ВАС. (Реплики.)
Оттеглям това – ще го проверим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да
извършим справка. В момента отлагаме и извършваме справка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, ще го уточним. Оттеглям и
приключвам доклада си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
3.

Приемане на хронограма за частичните избори на 2

октомври 2016 г.
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, хронограмата е във вътрешната
мрежа за днешното заседание в папка с моите инициали. Ще ви моля
да я погледнете. След приемане на хронограмата за новите избори, в
петък и вчера с колегата Нейкова се опитахме да прегледаме този
проект за хронограма и да уеднаквим терминологията и текстовете в
различните точки.
Ако искате, пак да ги чета точка по точка и да гледаме
правните основания и текстовете. Ако искате да вървим побързичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има два
варианта за разглеждане: точка по точка или страница по страница.
ОБАЖДАТ СЕ: По преценка на докладчика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Добре,

по

преценка на докладчика.
РОСИЦА МАТЕВА: Първата точка е насрочването на
изборите.
„1. Президентът на републиката насрочва частични избори
за кметове на кметства Чл. 463, ал. 5. Не по-късно от 40 дни преди
изборния ден - 22.08.2016 г.
2. ЦИК утвърждава образците на изборните книжа. Чл. 6, Чл.
464, т. 13 - 25.08.2016 г.“ Това са стандартни точки. Съответно
сроковете са 22 август и 25 август 2016 г. Правните основания мисля,
че са верни.
„3. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната
номерация на избирателните секции. Чл. 57, ал. 1, т. 16, чл. 464, т. 13.
Не по-късно от 37 дни - 25.08.2016 г.“ Тук следва да съобразяваме
по-кратките срокове, които са за частични избори. Моля ви,
погледнете правните основания.
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„4. ЦИК съгласувано с Министерски съвет определя
условията и реда за изработване, доставка и съхранение на
изборните книжа и материали. Чл. 6, ал. 3.“
„5. ЦИК приема решения:
-

за структурирания вид на списъците в подкрепа на

регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори;
-

за структурирания вид на списъците в подкрепа на

регистрацията на независимите кандидати. Чл. 57, ал.1, т. 35 и т. 36,
чл. 147, ал. 1, чл. 153, ал. 1. Срокът е 27.08.2016 г.
6.

ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и

защитата им. Срокът е 27.08.2016 г.Правното основание е чл. 57, ал.
1, т. 8.
7.

Сметната палата утвърждава образците на декларациите,

подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява
на интернет страницата си. Чл. 173 - 27.08.2016 г.
8.

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 27.08.2016 г.“
Това е моята първа страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари по тази страница? – Не виждам.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: „9. ЦИК определя реда за проверка на
списъците

за

участие

на независими кандидати

и възлага

изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ. Правното основание е чл. 57,
ал. 1, т. 35, 27.08.2016 г.
10. 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
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заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я
обявява на публично общодостъпно място.“
Тук е уеднаквено с текста за новите избори. Чл. 8, ал. 2 и чл.
464, т. 7. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 27.08.2016 г.
„11. 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 –
Приложение № 41-МИ.“ Тук има техническа грешка – участие в
частичните избори. Правните основания: „Чл. 133, ал. 1, чл. 140, ал.
1, чл. 464, т. 1 и т. 4. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - до
17,00 ч. на 27.08.2016 г.“
Колеги, тук в тази хронограма сме записали по същия начин,
както в предходната – до 17,00 ч. е всеки срок, който изтича в
определен час, за да бъде еднакво с другата хронограма, която е
приета.
Продължавам нататък. В т. 11 поправих на „частични“.
„12. Нерегистрираните за участие в общите избори за
общински съветници и за кметове партии и коалиции подават
заявление за регистрация – Приложение № 31-МИ. Правното
основание - чл. 133, ал. 1, чл. 140, ал. 1, чл. 464, т. 3. Не по-късно от
35 дни преди изборния ден - до 17,00 ч. на 27.08.2016 г.
„13. ЦИК допуска/регистрира партиите и коалициите за
участие в частичните избори. Чл. 134, ал. 1, чл. 141, ал. 1. Не

по-

късно от 35 дни преди изборния ден - 27.08.2016 г.
14. Промени в състава на коалициите, настъпили след
регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено
заявление до ЦИК. Чл. 144. Не по-късно от 35 дни преди изборния
ден - 27.08.2016 г.
15. ЦИК

определя

с

методика

възнагражденията

на

избирателните комисии и специалистите към тях. Правното
основание - Чл. 57, ал. 1, т. 7. 27.08.2016 г. е срокът.
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16. 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 преди
изборния ден - 27.08.2016 г.
17. 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
34 дни преди изборния ден - 28.08.2016 г.“
Това е втората страница. (Реплики.)
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 1 и 4.
РОСИЦА МАТЕВА: Добавих точките. Друго на тази
страница?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тази е общата точка – 1, 3 и 4. Тя се
отнася и за новорегистрираните. Допуска/регистрира… Допуснатите
са т. 1 и 4, и т. 3 са новите.
РОСИЦА МАТЕВА: Да добавим и в т. 14 правно основание
чл. 464 ли?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има текст за промени на лицата,
които ги представляват, но за състава – не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Това

е

единственото допълнение, което правим на стр. 2.
Моля, продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: „18. ЦИК изпраща на ОИК списък на
допуснатите/регистрираните за участие в частичните избори партии
и коалиции, както и информация за извършените промени в състава
на коалициите незабавно след приключване на регистрацията им.
Правното основание е посочено. Не по-късно от 34 дни преди
изборния ден - 28.08.2016 г.
19. ЦИК определя условията и реда за участие на
наблюдатели. Чл. 57, ал. 1, т. 14. 31.08.2016 г.
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20. Кметът на общината определя местата за обявяване на
избирателните списъци и уведомява за това ОИК. Чл. 41, ал. 3.

Не

по-късно от 31 дни преди изборния ден - 31.08.2016 г.“
Сега тук ще вмъкнем нова точка.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След т. 20 да добавим точка със
следното съдържание: „ЦИК публикува списъците с номерата и
адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях.
Основанието е чл. 57, ал. 1, т. 20. Времето – не по-късно от 30 дни
преди изборния ден – 1 септември 2016 г.“
РОСИЦА МАТЕВА: Не възразявате, колеги.
Продължаваме

нататък.

Тук

съответно

ще

започне

преномерация на точките, но аз ще ги казвам в момента с номерата,
които са в хронограмата, а после ще ги преномерираме.
„21. Гражданин на друга държава – членка на Европейския
съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде
вписан в избирателните списъци за частичните избори 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
30 дни преди изборния ден - 01.09.2016 г.
22. 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.
Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на
интернет страниците си информация за договорите, сключени с
партиите,

коалициите,

местните

коалиции

и

инициативните
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комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във
връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е
сключен с посредник. Чл. 180 и чл. 187. Не по-късно от 30 дни
преди изборния ден- 01.09.2016 г.
23. При кмета на общината се провеждат консултации за
съставите на СИК. Чл. 91, ал. 3. Не по-късно от 30 дни преди
изборния ден - 01.09.2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Продължаваме със следващата страница.
РОСИЦА МАТЕВА: „24. Партиите, коалициите, местните
коалиции и инициативните комитети подават заявленията си за
регистрация в ОИК. Правните основания са изписани. Не по-късно
от 30 дни. До 17,00 ч. на 01.09.2016 г.
25. ОИК

регистрира

партиите,

коалициите,

местните

коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори.
Изписани са правните основания - Не по-късно от 30 дни преди
изборния ден - 01.09.2016 г.
26. 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. 30 дни преди

изборния ден - 01.09.2016 г.
27. ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане
на компютърната обработка на данните от гласуването. Чл. 57, ал. 1,
т. 33 и Договор № 2 от 23.02.2016 г. между ЦИК и „Информационно
обслужване“ АД относно компютърната обработка на данните в ИП
към ОИК.“
Договора сме описали тук така, както го приехме в
хронограмата за новите избори.
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„28. ЦИК определя техническия образец и защитата на
бюлетините. Чл. 57, ал. 1, т. 19 - 01.09.2016 г.
29. 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.
Чл. 57, ал. 1, т. 44. 01.09.2016 г.
30. 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 27 дни преди изборния ден - 04.09.2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до тук? –
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви след т. 13 или
14 да добавим точка със следното съдържание:
„ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите
сметки на партиите и коалициите, предназначени за обслужване на
предизборната кампания, имената и длъжностите на лицата, които
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност.“ Като
бих добавила това да се отнася само за новорегистрираните партии,
както и тези, които имат промяна на тези данни, а не за всички,
които са регистрирани за частичните избори. Основанието е чл. 163,
ал. 1. Срокът да бъде не по-късно от 35 или 34 дни преди изборния
ден.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако срокът е 34 дни, ще го сложим след
т. 16.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 35 дни преди изборния ден ни е
крайният срок за регистрация. Може би в същия ден или на
следващия да изпратим тази информация. – 34 дни.
РОСИЦА МАТЕВА: Тогава ще бъде нова т. 17. (Обсъждане.)
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, другото предложение е
преди т. 23 може би – нова точка 22:
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„22. Кметът на общината съобщава публично и публикува на
интернет страницата на общината датата, часа и мястото за
провеждане на консултации за съставите на СИК. Правното
основание е чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс. Не по-късно от …“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? –
Не виждам.
Продължаваме със стр. 5.
РОСИЦА МАТЕВА: „32.

ЦИК заличава от наименованието

на коалицията партиите, които са напуснали състава й. Чл. 144, ал. 6.
Не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.
33. ЦИК приема решение за извършване на проверка дали
кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани. Правното
основание е чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413 във връзка с чл. 402, т.
1 и т. 2. Не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.
34. Партия или коалиция, включена в състава на местна
коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава
й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се
регистрира в ОИК. Чл. 149, ал. 7 - 06.09.2016 г.
35. Инициативните комитети предават на ОИК списъка с
лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат,
заедно с другите документи, за участие в новите избори.
Списъкът се предава на хартиен носител и на технически
носител в структуриран електронен вид. Чл. 416, ал. 4, чл. 418, ал. 1.
Не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.“
Колеги, ще ви помоля като стигнем до текстове, маркирани в
зелено, да ми обърнете внимание, защото тук не са излезли като са
разпечатани, за да ви кажа защо сме ги маркирали.
„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 Изборния кодекс. Чл. 163, ал. 3.
Не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.
37. Партиите,
инициативните

коалициите,

комитети

местните

изпращат

на

коалиции

Сметната

и

палата

информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс на хартиен и
електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК.
Посочени са правните основания. Не по-късно от 25 дни преди
изборния ден - 06.09.2016 г.
38. Партиите,

коалициите,

местните

коалиции

и

инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК
на кандидатските си листи. Чл. 464, т. 6. Не по-късно от 25 дни
преди изборния ден - 06.09.2016 г. до 17,00 ч.“ Ще го уеднаквим с
останалата част от хронограмата – до 17,00 ч.
Това е тази страница.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам към т. 34 да
добавим и следното изречение: „Партиите, коалициите и местните
коалиции, регистрирани в ОИК, може да поискат заличаване на
регистрацията им.“ Основанието е чл. 150 и в същия срок, който е
посочен в т. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам
възражения.
Други колеги? – По тази страница не виждам. Свършихме я.
Заповядайте, господин Ивков, за предходна точка.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам да допълним правно
основание чл. 464, т. 13 в т. 19, а именно определянето на условията
и реда за участието на наблюдатели в частичните избори, които не са
регистрирани в предходните общи местни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Да допълним това правно основание в т. 19. Не виждам
възражения.
Други предложения? – Не виждам.
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Колега, продължаваме със стр. 6.
РОСИЦА МАТЕВА: Стр. 6, т. 40:
„40. ОИК приема решения за регистрация на кандидатски
листи. Чл. 464, т. 6. Не по-късно от 25 дни преди изборния ден 06.09.2016 г.
41. ОИК назначава СИК. Чл. 89, ал. 1, чл. 464, т. 9. Не покъсно от 25 дни преди изборния ден - 06.09.2016 г.
42. За кметство Лиляч, община Невестино, кметство
Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община
Симитли, 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
(отм.) във вр. § 144. Не по-късно от 24 дни преди изборния ден 07.09.2016 г.“
Следва чл. 42а – така както написахме в другата хронограма:
„42а. За

всички останали частични избори,

които

се

произвеждат по реда на Изборния кодекс, изменен и допълнен със
Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (26.05.2016
г.), ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и
коалициите.
Номерата на местните коалиции и инициативните комитети
следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно
поредността на регистрацията на местната коалиция и на
независимия кандидат от ОИК. Правните основания са: чл. 57, ал. 1,
т. 21, чл. 423, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 24 дни преди изборния ден
- 07.09.2016 г.“
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би и чл. 87 следва да добавим.
(Обсъждане.)
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, т. 42а ще бъде в следния вид:
„42а. За

всички останали частични избори,

които

се

произвеждат по реда на Изборния кодекс, изменен и допълнен със
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Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (26.05.2016
г.), ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и
коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия.
Номерата на местните коалиции и инициативните комитети
следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно
поредността на регистрацията на местната коалиция и на
независимия кандидат от ОИК.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: А не е ли по-добре да се напише в
последното

изречение:

Номерата

на

местните

коалиции

и

инициативните комитети следват номерата в бюлетината на
партиите и коалициите, съгласно поредността на регистрацията на
местната коалиция и на инициативния комитет в ОИК, а не на
независимия кандидат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уточнихме в
оперативен порядък.
Продължаваме.
РОСИЦА МАТЕВА: „43. 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 24 дни преди изборния ден - 07.09.2016 г.
44. ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените
от

партиите/коалициите

списъци

с

имената

на

избиратели,

подкрепящи регистрацията им. Чл. 135, ал. 2 и чл. 142, ал. 2. Не покъсно от 23 дни преди изборния ден - 08.09.2016 г.
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45. Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва
проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати. Чл.
418, ал. 2. Не по-късно от 23 дни преди изборния ден - 08.09.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Точка 44 ще стане нова т. 19 и тук ще
бъде 32-ят ден, а не 23-ят.
И новата т. 19, която беше преди малко, ще стане т. 20 и ще
променим номерацията.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 32-ят ден е 30 август 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

(Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Изместихме т. 44. (Реплики от господин
Ивков.)
Прочети чл. 464, т. 13, че сроковете се намаляват.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съкращават се сроковете – не са
общите срокове. Това е т. 13. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Не са цитирани наблюдателите. Всички
срокове, които касаят тези частични избори, се преизчисляват
съобразно т. 12. Така пише в т. 13.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И се прилагат съответно на
сроковете, посочени в точка…
РОСИЦА МАТЕВА: Не са изброени всички срокове, които
касаят. И наблюдателите изрично не са изброени. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващата стр. 7.
РОСИЦА МАТЕВА: „46. 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. Чл.
418, ал. 4. Не по-късно от 23 дни преди изборния ден - 08.09.2016 г.
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47. Предварителните избирателни списъци, включително
част I, се обявяват от общинската администрация на видно място в
района на съответната избирателна секция.“ (Обсъждане.)
Колеги, т. 47 отпада като съдържание. Част от нейното
съдържание, а именно, че общинската администрация обявява
списъците на видно място в района на съответната избирателна
секция, го преместваме в т. 50 – след записа: обявяване на
предварителни избирателни списъци – част І и част ІІ. Там се добавя,
че се обявяват от общинската администрация на видно място.
Правното основание в т. 50 остава: чл. 41, ал. 1 и ал. 2, чл. 42,
ал. 1, чл. 464, т. 8. И т. 50 ще бъде “Обявяване на избирателните
списъци – част І и част ІІ, от общинската администрация на видно
място в района на съответната избирателна секция.“ Последно това
ще бъде текстът на т. 50. „Не по-късно от 20 дни преди изборния ден
- 11.09.2016 г.“
Връщам се обратно на т. 48:
48. 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. Не по-късно
от 20 дни преди изборния ден - 11.09.2016 г.
49. 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.“
Продължавам с т. 51:
„51. 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.
52. ОИК обявява кандидатите за кмет. Чл. 464, т. 6. Не покъсно от 20 дни преди изборния ден - 11.09.2016 г.“
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Точка 53 е същият запис като в хронограмата за новите
избори:
„53. 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. 197, ал. 6. Не по-късно от 20 дни преди
изборния ден - 11.09.2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

По

тази

страница? – Продължаваме със следваща страница.
РОСИЦА МАТЕВА: Страница 8:
„54. Начало на предизборната кампания. Чл. 464, т. 10. 20 дни
преди изборния ден - 12.09.2016 г.
55. Общинската администрация изпраща копие от част II на
избирателния списък на ЦИК.
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 19 дни преди
изборния ден - 12.09.2016 г.“ (Реплики.)
Продължавам:
„56. При отказ за регистрация или при обявяване на
недействителност на регистрацията на кандидат за кмет на кметство
партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за
регистриране друг кандидат Чл. 417, ал. 4, чл. 464, т. 13. Не покъсно от 19 дни преди изборния ден. До 17,00 ч. на 12.09.2016 г.
57. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска
листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията,
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коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат.
Чл. 417, ал. 5, изр. второ, чл. 464, т. 13. Не по-късно от 19 дни преди
изборния ден. До 17,00 ч. на 12.09.2016 г.
58. 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.
59. За изборите в кметство Лиляч, община Невестино,
кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община
Симитли, 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 14 дни преди изборния ден. Чл. 37, ал. 1, чл.
464, т. 13. Не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2016 г.
59а За

всички

останали

частични

избори,

които

се

произвеждат по реда на ИК, изменен и допълнен със ЗИД ИК
(26.05.2016 г.), 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 8 дни преди изборния ден.“
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Това смятаме, че е срокът при преизчисляване на сроковете
по т. 13. Ако искате, пресметнете го и вие. Чл. 37, ал. 1, чл. 464, т.
13. Не по-късно от 8 дни преди изборния ден - 23.09.2016 г.
(Реплики.)
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е законовият срок. Срокът от 20
дни се променя на 14 дни. 20-те дни, като ги намалиш
пропорционално на сроковете, стават 14. А новия срок от 14 дни
като го намалиш с шест дни, стават осем. (Обсъждане.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,
обединихме се около оставането на единия срок. Няма защо да
гадаем кой какви питания ще има.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, остава т. 59 с общ режим за
всички частични избори и правното основание остава само чл. 47,
ал. 1 – чл. 464, т. 13 отпада. И т. 59 отпада. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като
има различни становища по това предложение, сега го подлагам
отделно на гласуване – така, както го предложи госпожа Матева.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 3 (Росица Матева, Камелия Нейкова, Иванка Грозева).
Колеги, това предложение беше прието.
Колеги, предложението не е било на госпожа Матева, а на
господин Цачев – моля за извинение. Бях извън залата, когато сте го
предложил.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз като докладчик бях длъжна да го
кажа.
„60. Краен срок за подаване на заявления и вписване на
избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ
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адрес са в различни населени места. Чл. 36, ал. 1 и ал. 2, чл. 464, т.
13. Не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2016 г.
61. При кмета се провеждат консултации за съставите на
подвижните СИК. Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91, чл. 464, т. 13. Не
по-късно от 13 дни преди изборния ден - 18.09.2016 г.“ (Реплики.)
Може, ако има повече от необходимите заявления, ще се
правят консултации.
„62. 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
избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от
избирателния списък по постоянен адрес . Чл. 36, ал. 3, чл. 464, т. 13.
Не по-късно от 12 дни преди изборния ден - 19.09.2016 г.
63. Кметът на общината прави предложение до ОИК за
съставите на подвижните СИК. Чл. 90, ал. 2, изр. второ, чл. 464, т. 13.
Не по-късно от 11 дни преди изборния ден - 20.09.2016 г.
64. ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с
подвижна избирателна кутия. Чл. 89, ал. 2. Не по-късно от 10 дни
преди изборния ден - 21.09.2016 г.
65. 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.“ Това е стр. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не
виждам други коментари.
Продължаваме със стр. 10.
РОСИЦА МАТЕВА: „66. Когато някой от кандидатите в
регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна
коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в
изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат.
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Чл. 417, ал. 5, изр. първо. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
До 17,00 ч. на 24.09.2016 г.
67. 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.
68. ЦИК

регистрира

социологическите

агенции

за

проучвания в изборния ден. Чл. 202, ал. 2. Не по-късно от 7 дни
преди изборния ден - 24.09.2016 г.
69. Всеки избирател може да поиска отстраняване на
непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него,
с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския
наместник. Чл. 43, ал. 1 и ал. 2. Не по-късно от 7 дни преди изборния
ден - 24.09.2016 г.
70. 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 14-дневния срок, може 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 е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Чл. 37,
ал. 2. Не по-късно от 5 дни преди изборния ден - 26.09.2016 г.
71. Край на предизборната кампания. Чл. 182, ал. 4. 24 часа
преди изборния ден - 24,00 ч. на 30.09.2016 г.
72. 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 края на изборния ден. Чл.
205, ал. 5. 24 часа преди изборния ден. От 00,00 ч. на 01.10.2016 г. до
обявяване края на изборния ден на 02.10.2016 г.“
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Спомняте си, че и за новите избори така го записахме, тъй
като ще имаме различно време на обявяване на края на изборния
ден.
„73. Краен срок за подаване на заявления за регистрация на
застъпници в ОИК.
ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи,
издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър. Чл. 87, ал.
1, т. 18. До 17,00 ч. на 30.09.2016 г.
„74. Партиите,
инициативните

коалициите,

комитети

местните

представят

в

коалиции

ОИК

списък

и
с

упълномощените си представители.
ОИК публикува списъците на интернет страницата на
комисията. Чл. 124, ал. 4. До изборния ден - 01.10.2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари и допълнения? (Обсъждане.)
РОСИЦА МАТЕВА: Точките 73, 75 и 76, както ги виждате на
екрана, ще бъдат преместени преди т. 71.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И преди т. 71 предлагам да добавим
три точки със следното съдържание – всъщност няма да ги чета. Те
са аналогични на т. 87, т. 88 и т. 89 от хронограмата за новите избори
и се отнасят за образуването на избирателните секции в лечебни
заведения, домове за стари хора, други специализирани институции,
както и местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и
за задържане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Не виждам възражения.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Продължавам от т. 77:
„77. СИК получава бюлетините и изборните книжа и
материали и подготвя изборните помещения за гласуването. Чл. 215
и чл. 218. В предизборния ден - 01.10.2016 г.
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78. ИЗБОРЕН ДЕН - 02.10.2016 г.
79. Оповестяване

на

резултати

от

социологически

проучвания . Чл. 204, ал. 3. След 20,00 ч. на 02.10.2016 г.“ Така го
решихме и за новите избори.
„80. За изборите в кметство Лиляч, община Невестино,
кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община
Симитли ОИК обявява края на изборния ден. Чл. 87, ал. 1, т. 25 .
Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 20,00 ч.
на 02.10.2016 г.
80а За

всички

останали

частични

избори,

които

се

произвеждат по реда на ИК, изменен и допълнен със ЗИД ИК
(26.05.2016 г.), ОИК обявява края на изборния ден. Правното
основание е същото - чл. 87, ал. 1, т. 25. Веднага след приключване
на гласуването, но не по-късно от 21,00 ч. на 02.10.2016 г.
81. 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.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Стр. 12:
„82. СИК предоставя срещу подпис на членовете на
комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите,
коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при
поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от
гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница
с печата на комисията и подписано от председателя, заместникпредседателя и секретаря преди предаването в ОИК. Чл. 442.
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Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването
му на ОИК
83. СИК предава на ОИК протоколите от изборите за кмет на
кметство, както и избирателните списъци и списъците на заличените
лица с приложенията към тях. Чл. 444, ал. 1. Веднага след
изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на
гласуването. 02/03.10.2016 г.
84. 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 02/03.10.2016 г.
85. ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването.
Приема решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на
втори тур за избор на кмет. Издава удостоверение на избрания кмет.
Чл. 447, чл. 452, ал. 2, чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29. Веднага след
обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след
приключване на гласуването - 02/03.10.2016 г.
86. ОИК предоставя срещу подпис на членовете на
комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите,
коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при
поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от
гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и
подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря
преди предаването в ЦИК.“ Това е същото за копие от протоколите.
„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.“
87. ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на
протоколите на СИК. Чл. 456.“
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? (Обсъждане.)
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, разбрахме се да включим нова т.
77 за регистрацията на наблюдателите. Това е т. 95 от хронограмата
за нови избори.
По страница 12 имате ли друго? – Продължавам със стр. 13.
„88. ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за
избор на кмет на кметство, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на
интернет страницата си. Чл. 87, ал. 1, т. 27. Не по-късно от 48 часа
след приключване на гласуването.
89. 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 покъсно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК.“
Моля да обърнете внимание на т. 90. Маркирана е в зелено:
„90. ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран
кандидат.“
Ако си спомняте, т. 85 е със съдържание: ОИК съставя
протоколи с резултатите от гласуването. Приема решение за
обявяване на избран кмет или за обявяване на втори тур. Тоест,
според нас тази т. 90 тук е излишна, защото повтаря действие, което
вече сме разписали и ви предлагаме да отпадне. Съгласни ли сте?
(Реплики.)
Обединена с т. 85.
„91. Кандидатът 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.
92. ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните
списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс. Не по-късно от 3 дни след
изборни ден - 05.10.2016 г.
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93. Предизборен ден за втори тур - 08.10.2016 г.“ Както го
определихме в новите избори.
„94. Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет
на кметство. Чл. 452, ал. 4. Не по-късно от 7 дни след изборния ден 09.10.2016 г.
95. ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от
произведения втори тур на избора за кмет на кметство, 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.
96. ОИК предава на общинската администрация останалите
книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Чл. 87, ал. 1, т.
33. Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора 09.10.2016 г.“ (Реплики, обсъждане.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предлагаме между т. 94 и т. 95 да бъде включена нова точка, която е
т. 114 от хронограмата за новите избори, приета на предходното
заседание.
Не виждам възражения. Продължете, госпожо Матева.
„97. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях
агитационни материали. Чл. 186, ал. 3. Не по-късно от 7 дни след
изборния ден.“ Тук няма да има срок, защото зависи дали има или
няма втори тур. (Реплики.)
Може да има втори тур. Тогава задължението възниква след
втория тур. Те могат да лепят нови плакати между двата тура.
„98. 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
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коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите. Чл. 57, ал.
1, т. 41.“
•

„За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396,

ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита
датата 1 април 2016 г. включително.
•

За общинските избирателни комисии, на чиято територия

ще се произвеждат частични избори на 2 октомври 2016 г., активният
период започва от 22 август 2016 г. (40 дни преди изборния ден), от
която дата членовете им получават месечно възнаграждение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложената ни
хронограма с всички корекции и допълнения, направени в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът за решение трябва да е
в папката с мои инициали с № 3254.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари по предложения проект на решение? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 3309-МИ, с което приехме
хронограмата за частичните избори за кметове на 2 октомври 2016 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, трябва да направим промяна в
приетата хронограма за новите избори. Допусната е техническа
грешка в т. 54а, където е регулирано тегленето на жребий от
Централната избирателна комисия. Останало е, че в жребия участват
и местни коалиции и инициативни комитети, а както знаете, за тях се
дават

поредните

номера,

съобразно

регистрацията

им

след

оттеглянето на жребия. Така че трябва да коригираме тази точка в
този смисъл. Трябва да бъде уеднаквено с текста на хронограмата за
частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване проект на решение за поправка на техническа
грешка в Решение № 3301-МИ от 14 юли 2016 г.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3310-МИ.
Преди да дам почивка, още един технически, но важен
въпрос, колеги. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам на нашата страница
да архивираме книжата за новите избори, които бяха на 5 юни, и за
частичните избори на 5 юни 2016 г. Да бъдат архивирани и на тази
страница в укази на президента да бъдат качени указите за
насрочените нови избори на 2 октомври, съответно указите за
насрочване на частични избори на 2 октомври 2016 г., хронограмите,
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които приехме. И следващите книжа и материали да се качват,
когато приемем решения, съответно и останалите данни, каквито са
необходими, когато бъдат изготвени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Аз ще помоля госпожа Матева да укаже на госпожа
Манолова за така взетото протоколно решение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, много ви моля. Както говорихме
и за новите избори, ако искате, сега да си дадем срок. Ако не –
незабавно да подготвим принципни решения, които да регулират
процедурите след измененията на Изборния кодекс от 26 май 2016
г., които следва да приемем като допълнение към останалите
решения, които ще действат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, нека да си дадем 2-3 дни и след това да обсъдим
такива проекти.
Колеги,

с

това

давам

почивка,

като

ви

благодаря

предварително, че почивката, която исках да ви дам, е твърде
голяма. Така че почивката е до 13,30 ч.
(След обедната почивка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Добър

ден

отново! Колеги, в залата сме 11 членове на Централната избирателна
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комисия. Имаме необходимия кворум. Продължава работата на
днешното заседание на Централната избирателна комисия.
Колеги, позволете ми да докладвам една заповед, която сега
да гласуваме. Във вътрешната мрежа в папка за днешното заседание
има проект на заповед за инвентаризация. Моля да я погледнете.
Моля също така за вашите коментари и предложения. И ако нямате
такива, да гласуваме заповедта, за да влезе в сила от днес. Виждате и
сроковете, свързани и с одита, който се извършва в момента.
Не виждам коментари.
Колеги, режим на гласуване за извършване на тази
инвентаризация.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, одобрихме инвентаризацията и подписването на
заповедта.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
4.

Проект

на

решение

относно

допълнение

на

техническите характеристики на бюлетините за местни избори.
Докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван проектът на решение за допълване на
техническите

характеристики

на

бюлетините

за

общински

съветници, за кмет на община и за кмет на кметство за насрочените
частични и нови избори за 2 октомври 2016 г., за които са в сила
измененията от 26 май т.г. в Изборния кодекс.
Трябва да се допълни с един нов ред – с отпечатването на
квадратче за поставяне на знак Х или V за отразяване вота на
избирателя. И на реда се изписва: не подкрепям никого.
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Виждам, че колеги ще имат допълнения. Аз искам само да
кажа, че в т. 1 вместо Приложение № 2, трябва да е Приложение №
1, защото Приложение № 1 към Решение № 2287-МИ е за
техническите

характеристики

на

бюлетината

за

общински

съветници.
И второ, с оглед на обсъждането, което направихме на
предоставените от печатницата варианти на бюлетини, ако се
обединяваме всички, текстът „НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО“ да бъде
написан с еднакви главни букви и в самото решение като
допълнение това да бъде изписано така.
Това е от мен на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Солакова.
Колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа в
папката на госпожа Солакова. (Обсъждане.)
Колеги, в оперативен порядък обсъдихме определени
детайли. Моля да формулираме предложенията за протокола.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в относно и в
диспозитива да бъде посочено изрично, че това решение в неговите
допълнения ще се прилага само по отношение на изборите, които са
насрочени с Указ на президента след влизането в сила на
измененията и допълненията към Изборния кодекс от 26 май 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Заповядайте, господин Цачев, за следващото предложение.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам в текста, в който
казваме какво ще съдържа бюлетината – идентичен за различните
точки на решението, да се добави следното: на втория ред след
думичката квадратче да се добави без номер за поставяне на знак Х
или V, отразяващ волята на избирателя, след което да се постави
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край на изречението. Да се запише, че срещу това квадратче, в
лявата страна на това квадратче се изписва текстът „Не подкрепям
никого“, като текстът е със същата големина и шрифт, какъвто е
текстът за изписване на партиите, които участват в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване с протоколно
решение да одобрим така предложения ни проект на решение, ведно
с допълненията, направени в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както се уточнихме, с протоколно
решение одобреният текст на проекта на решение да се изпрати в
Печатницата на БНБ за становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Режим

на

гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следващата точка:
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5.

Проект на решение относно промяна в състава на

ОИК – Тунджа, област Ямбол.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е качен
проект на решение във връзка с постъпило предложение с вх. №
МИ-10-98 от 15.07.2016 г. от Атанас Христов – общински
ръководител за община Тунджа от ПП „ГЕРБ“, предложение за
назначаване за председател на ОИК – Тунджа – да бъде Илиян
Иванов Янев със съответното ЕГН, на мястото на освободената с
наше Решение № 3263 Мария Димитрова Попова.
Приложени

са

всички

изискуеми

документи.

Затова

предлагам ЦИК да назначи за председател на ОИК – Тунджа, област
Ямбол, Илиян Иванов Янев със съответното ЕГН и да му бъде
издадено удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3311-МИ/НР.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
6.

Доклад относно разяснителната кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папката
с моите инициали е качена концепция, която е подготвена за
разяснителната кампания на ЦИК, която следва да разгледаме.
Концепцията е подготвена на база изработената миналата година
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концепция за местните избори, като в тази концепция е допълнено
всичко, което говорихме и всички предложения, които обсъждахме
на няколкото заседания на работната група, на които участваха и
други членове на ЦИК. Последно в петък я обсъждахме с колегите,
които бяхме тук на заседание.
Предлагам ви да я одобрим. Както виждате, разделено е вече,
тъй като се обединихме около предложението да направим сега две
отделни кампании. Едната да бъде разяснителната кампания за
изборите за президент и вицепрезидент, а другата да бъде
информационно-разяснителна

кампания

за

националния

референдум.
Тази концепция, както и предишната, ще бъде само за
вътрешно ползване на Централната избирателна комисия и ви моля
сега да я одобрим с протоколно решение. Тя ще търпи корекции,
развитие и промени, но поне да е като база, на която да стъпваме при
организиране най-малко на срещите, които сме предвидили в т. 6, за
да могат да се договарят с различните структури и институции
срещи за уговаряне на действия по повод на разяснителната
кампания. Виждате, че имаме срещи със СЕМ, с телевизиите, с
Агенцията за закрила на детето, Министерство на образованието и
науката, Български пощи, със Столична община. С ГД „ГРАО“
различни срещи трябва да се организират за снабдяване с
информация и за договаряне на общи действия.
В този смисъл ви предлагам да одобрим концепцията, а
следващото, което ще ви предложа за одобрение, това е писмото до
Българската асоциация на комуникационните агенции и относно
тримата експерти, които ни предоставиха за подпомагане на
разяснителната кампания. Във връзка с проведената среща те искат
допълнителна информация. Затова в петък колегите, които бяхме на
работна група, сме подготвили отговор на тяхното писмо с
пояснения. Но ако одобрим тази концепция в момента, може би
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можем да им я предоставим и на тях само за ползване във връзка с
подготовката на материала, който те ще ни предоставят, за да можем
да предприемем следващите действия по разяснителната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
концепция.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Концепцията е приета.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви моля да погледнете
отговора на писмото, което е подготвено във вътрешната мрежа под
№ 7771. То е до Българската асоциация на комуникационните
агенции. Моля да го погледнете. Колеги, това писмо, което е
подготвено, е в отговор на писмо с вх. № ПВР-00-12 от 14 юли 2016
г. То е качено във вътрешната мрежа от тази дата и съдържа въпроси
на тримата експерти, с които искат да допълним информацията,
която сме им предоставили, във връзка с разработването на финално
задание за евентуалния конкурс, който следва да проведе
Централната избирателна комисия, и начина по който проведе
разяснителната си кампания. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, тъй като виждам, че
има различни виждания за допълнения, за изменения на това, което
колегата Матева и е направила наистина една много добра база,
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евентуално ако има някакви допълнения… Тя каза, че миналия път
го е докладвала и е било качено във вътрешната мрежа. Ако има
нужда някои от колегите пак да се запознаят, да си изяснят за себе
си или да направят допълнителни предложения, да направят това
към нея писмено и в четвъртък да гласуваме отговора на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов. Приемам го и към себе си, защото не присъствах
на тази среща, защото бях в отпуск. Но съумях своевременно да
прочета, така че аз съм готова днес да гласуваме подобен текст.
Колеги, успяхме ли да се запознаем? – Аз в оперативен
порядък поставих въпросите си. Прощавайте, че не ги поставих на
микрофон, но то е, защото зная, че вие сте ги обсъждали, а аз не бях
тук.
Има ли други забележки? – Мисля, че обсъдихме.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложеното писмо се приема.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме да
сключим граждански договори с тримата експерти, с които водим
разговори и които ще ни предложат задание и ще ни съдействат през
време на кампанията за подготовка на разяснителната кампания,
съобразно това, което ви предложих в оперативен порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
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Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с:
7.

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи е колегата Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение вх. № МИ-06-611 от 14.07.2016 г. Това е писмо, което е
постъпило от община Садово, област Пловдивска, с което ни
изпращат протоколите и акта за унищожаване на неценни документи
във връзка с архивирането на изборните книжа и материали от
местните избори през 2011 г. Приложени са всички документи и
протокол.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Андреев.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № МИ-06-473
от 18 юли 2016 г. е постъпило писмо от кмета на община
Съединение, с което ни изпраща преписка във връзка с отваряне на
запечатано помещение, в което са се съхранявали книжа от местните
избори, произведени на 23 октомври 2011 г., във връзка с предаване
на необходимата документация в отдел „Държавен архив“.
Приложени са заповеди на кмета на общината, заповед за експертиза
и научно-техническа обработка на архивните документи, акт за
унищожаване на неценни архивни документи, приемо-предавателен
протокол на ценни общоадминистративни документи, предадени в
архива и протокол за унищожаване.
Докладвам ви го за сведение.
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Другият ми доклад е във връзка с писмо с вх. № НС-14-2 от
18 юли 2016 г. относно искане за отваряне на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с
експертиза и предаване на книжата и материалите в „Държавен
архив“. Колеги, проектът на решение е в папка с моите инициали, с
№ 3282.
В относно колегата Цачев беше предложил още в началото да
се допълни текстът, че искането е във връзка с експертиза и
предаването на книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ –
Пловдив, за да е както последно приетите ни решения във връзка с
такова отваряне на помещения.
Ще ви помоля да се запознаете с проекта на решение.
Цитираните в него решения № 2511-НС от 30 април 2013 г. и №
1393-НС от 6 януари 2015 г., се отнасят за архивиране на книжа при
избори за народни представители, включително и предсрочни
избори.
В диспозитива накрая ви предлагам да се допълни: След
предаване на книжата от произведените избори за народни
представители на 12 май 2013 г. в отдел „Държавен архив“ и
унищожаване на останалите книжа и материали, областният
управител на област Пловдив изпраща на ЦИК информация,
съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението,
резултата от експертизата на експертната комисия относно
ценността на документите и предаването им за постоянно
съхранение, както и за унищожаването им. Решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в
тридневен срок от обявяването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Областният защо влиза в тази игра?
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка със запитването
на колегата Чаушев, в самото писмо на областния управител е
записано, че се иска отваряне на помещение, в което се съхраняват
от Областната администрация – Пловдив, изборните книжа и
материали от произведените избори за народни представители на 12
май 2013 г.
В нашето принципно решение мисля № 1393 от 6 януари
2015 г. или другото - № 2511 (в момента не е отворено пред мен) в
една от точките е записано, че експертната комисия се определя от
областния управител и трябва да включва упълномощени със
заповед на областния управител представители. Заради това така съм
ви го представила.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че тези книжа се съхраняват в
общинските администрации. Какво правят тези книжа в областна
сграда? – Ето това не ми е ясно и затова реагирах. Все пак поредна
иновация някаква си сега...
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, вероятно това е така, защото
текстът в Изборния кодекс беше (не съм сигурна към момента дали е
такъв), че областният управител определя със своя заповед
помещенията, в които се съхраняват книжата и материалите от
парламентарните избори. Към изборите на 12 май 2013 г. такъв беше
законовият текст.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. От цялата страна всичките
били в общината, само в Пловдив за пореден път поредна иновация.
Само и единствено от всичките. Видите ли, в областта ще се
съхраняват. Ето затова ми беше въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение ведно с допълненията, направени в залата.
Режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Колеги, това е Решение № 3312-НС.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
8.

Искания за изплащане на възнаграждения.

Първи е господин Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № МИ-15-853 от 13.07.2015 г. по
електронната поща. Същото е изпратено от общинската избирателна
комисия – Белово, до кмета на общината, с което се уведомява, че се
изпраща справката за одобрените възнаграждения за изплащане на
общинската избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение, тъй като ние сме поставени за
сведение в самия имейл и считам, че то е адресирано до кмета, който
следва да придвижи необходимото изплащане на възнагражденията.
Докладвам ви постъпило писмо с вх. № МИ-15-804 от
08.07.2016 г. Писмото е постъпило по пощата в оригинал от
общинската избирателна комисия – Ракитово, област Пазарджик, за
проведено

заседание,

на

което

заседание

са

прекратени

пълномощията на общински съветник и е обявен за избран за
общински съветник следващият в листата на политическата сила, от
която е бил общинският съветник, на когото са прекратени
пълномощията.

На

заседанието

са

присъствали

председател,

секретар и шестима членове. Заседанието е проведено на 08.06.2016
г., като основанието за изплащане е Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г., раздел І, т. 1, буква „б“ е „г“ от съответния раздел.
Предлагам за изплащане на възнаграждението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване… (Реплики.)
Колеги, отменям гласуването поради възникналия въпрос.
Знаете,

че

е

приета

процедура

за

упражняване

на

предварителен финансов контрол. Съобразно тази процедура дойде
при мен, аз я разпределям към докладчик, но този докладчик би
следвало заедно с предварителния финансов контрол да получи
становище от предварителния финансов контрол.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Истина е, че аз не съм искал това.
Преписката е от 8.07.2016 г. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във
връзка и с отпуските – това е процедура, приета по време на отпуск,
нека да отложим доклада за конкретната ОИК до момента, в който
се произнесат от счетоводството по отношение на предварителния
финансов контрол.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Дадоха ми го от Желязков, но
никъде няма резолюция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, зная, че
има утвърден контролен лист и този контролен лист като бланка
трябва да идва при вас с преписките след като мине предварителния
финансов контрол – попълнен контролен лист.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Оттеглям си докладите от тази
точка и от точката, свързана с писмата, за да може въпросът да се
изясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по повод
възнагражденията, докладваме само онези възнаграждения към
преписките, към които има приложен контролен лист. Има ли такива
към днешна дата? – Няма.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № МИ-15-772 от 4.07.2016
г. без контролен лист и без спазване на новата процедура, съгласно
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протоколно решение на ЦИК. И ви го докладвам за сведение, тъй
като се иска възнаграждение, което е вече одобрено за същото
заседание, за което се иска, с протоколно решение на Централната
избирателна комисия от 23.06.2016 г., така че ви го докладвам за
сведение. Мисля, че не изпращахме писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
Останалите докладчици ще докладват на следващо заседание.
По тази точка отлагаме.
Продължаваме със следваща точка:
9.

Доклад относно съобщения по дела.

Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-08-35 от 15 юли
2016 г. ви докладвам съобщение от Административен съд – гр. Русе,
по административно дело № 172 от 2016 г., с което съгласно
резолюцията

на

съдията-докладчик,

се

удължава

срокът

за

представяне на заверени копия от всички протоколи на секционни
избирателни комисии в община Русе, за избор на общински
съветници, с още 14 дни. Това е във връзка с наше писмо изх. №
МИ-08-36 от 12 юли 2016 г.
Във връзка с това, понеже копията на протоколите са
подготвени от 213 избирателни секции, ви предлагам да изпратим до
Административен съд – Русе, по административно дело № 172 от
2015 г., VІ състав, исканите от съда доказателства.
Проектът на писмо е с № 7768 в папка с моите инициали от
днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И едно уведомление за призоваване,
което е разпределено на доклад при колегата Матева, и е с вх. №
ЦИК-00-519 от 15 юли 2016 г. от Комисията за защита от
дискриминация. Призовават Централната избирателна комисия да се
яви в насрочено открито заседание по преписка № 342 от 2014 г. в
качеството си на заинтересована страна, на 19 септември 2016 г., от
15,00 ч.
Докладвам ви го за сведение. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте за допълнение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като към уведомлението
не виждам приложена преписка, предлагам да се предаде на
юрисконсултите в администрацията на ЦИК да извършат проверка
за какво се отнася тази преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
10. Доклади по писма.
Първи докладчик също е госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка има две писма,
подготвени от колегата Бойкинова преди да излезе в отпуск. Те са до
Софийския градски съд и до госпожа Цачева, и са във връзка с
разпоредбата на чл. 128 от Изборния кодекс относно правилата за
наименованията или абревиатурите на коалиции. Много ви моля да
се запознаете с тях. И двете писма са във връзка с насрочените
частични и нови избори на 2 октомври 2016 г. с оглед
необходимостта от извършване на проверка за наименованията или
абревиатурата на коалициите, които ще се регистрират в ЦИК, както
и местните коалиции, които ще се регистрират в общинската
избирателна комисия.
Припомням ви, че на предходните общи избори такава ни
беше практиката. Имаме изпратен списък с регистрираните партии.
В това писмо до председателя на Софийския градски съд аз
бих ви предложила във втория абзац, който започва с: „Съгласно чл.
128 от Изборния кодекс…“, да допълним: „съгласно чл. 128,
изречение първо“, тъй като изречение второ мисля, че вече е
свързано с имената на парламентарни групи. Проверката по
изречение второ ще бъде въз основа на информацията, която ще
получим от Народното събрание, т.е. по другото писмо, което ще
изпратим до председателя на Народното събрание.
Така че, ако не възразявате, ви предлагам да допълним:
„Съгласно чл. 128, ал. 1, изречение първо…“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари по това предложение? – Не виждам.
Коментари по писмото? – Не виждам.
Режим на гласуване на така предложения ни проект на писмо,
ведно с допълнението.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И следващото писмо с номер на
проекта 7759. То е до председателя на 43-тото Народно събрание.
Като тук във втория абзац ви предлагам текстът да започне:
„Съгласно новите изменения в 128, ал. 1, изречение второ…“ от
Изборния кодекс. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване на така изготвения проект на писмо, ведно с
редакцията.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка от днешна дата
съм подготвила отговор на едно писмо до ОД на МВР – Враца. То е
пристигнало с вх. № МИ-04-02-143 на 14.07.2016 г. Подписано е от
разследващ полицай Ивайло Стангачев. Господин Стангачев ни пита
да му предоставим информация относно това дали лицето Валентина
Мирчова Декова е гласувала на изборите за кметове на втори тур на
1.11.2015 г. Също така следва да му бъдат посочени каква са
задълженията на членовете на СИК.
Извършена е проверка и съм направила копие от списъка,
предоставен ни от ГД „ГРАО“ за лицата, гласували в нарушение на
Изборния кодекс, копие от избирателния списък на допълнителната
страница на секция № 100, където лицето е гласувало, както и копие
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от удостоверението по чл. 40, издадено на лицето от кмета на
община Враца.
Ако обърнете внимание, аз съм цитирала чл. 40. Лицето е
гласувало действително след като се е явило на 1.11.2011 г. в
секцията и е установило, че се намира в списъка на заличените лица.
Отишло е в общината, съгласно разписаното в ал. 1 на чл. 40,
снабдило се е с удостоверение по наш образец, върнало се е в
секцията, предоставило е удостоверението, било е допуснато да
гласува,

вписано

в

допълнителната

страница

и

съгласно

изискванията на закона е приложено удостоверението, издадено от
съответната община.
Поради което в отговор на писмото аз съм писала, че в
дадения случай лицето не е нарушило разпоредбата на чл. 40, тъй
като е изпълнило абсолютно предписанията на чл. 40. В случай че
кметът на общината не беше го снабдил с такова удостоверение,
секционната избирателна комисия не би го дописали. Тоест, считам,
че лицето, макар и да фигурира в списъка, не е нарушило Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, за няколко минути ще ви върна,
че на 7 юли 2016 г. на заседание на комисията беше докладван и
представен на вниманието на Централната избирателна комисия
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протоколът, изготвен от комисията по обявената обществена
поръчка за самолетни билети. На въпросното заседание ние
одобрихме протокола, констатациите, както съответно и класирането
и упълномощихме председателя да сключи договора с изпълнителя.
Единственото обаче, което не фигурира в протокола:
Както знаете, комисията се състои от трима членове:
председател – Мария Бойкинова, член – Иванка Грозева, и външен
консултант – Огнян Секирански. Ние просто не сме приели работата
на господин Огнян Секирански, поради което ви моля да приемем
работата като член на комисията по обществената поръчка, за да
може да му бъде изплатено възнаграждението, което Централната
избирателна комисия е гласувала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е
госпожа Мусорлиева, която упълномощавам и да води заседанието
за няколко минути.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми
колеги, имам доста писма.
Изпълнителният директор на Националното сдружение на
общините на Република България е поднесла изключително
голямото си удовлетворение и благодарност от участието на
господин Цачев, господин Андреев и моя милост в срещата -
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разговор със секретарите на общини, като много подробно, а не
просто с едно изречение казва защо те са били много доволни от
участието, изказванията и отговорите на конкретно поставените
въпроси

с

конкретно

дадени

отговори

предимно

от

многоуважаемите колеги.
Много хубаво е писмото.
След това искам да ви уведомя за това, че с вх. № ЦИК-06-9
от 19.07.2016 г. относно провеждане на специализирано обучение за
прилагане на Закона за обществените поръчки по повод наше писмо,
както знаете, са ни предложени съответните експерти. Писмото е
качено във вътрешната мрежа, можете да го погледнете и вече
госпожа председателя да упълномощим да даде нашето съгласие
нататък затова, което сме искали – този курс.
След това в отговор на наше писмо № 02-04-88 от 8.04.2016 г.
до председателя на Комисията по правни въпроси на 43-тото
Народно събрание, са ни отговорили с вх. № ЦИК-03-18 от
18.07.2016 г. Мисля, че е във вътрешната мрежа. Отговорили са ни
подробно - именно господин Веселин Даков – главен секретар на
Министерския съвет. Сега ви го докладвам за сведение, за да го
разгледате, защото отговорът е подробен: в отговор на ваше писмо
по законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс и
във връзка с чл. 18 от кодекса. Така че това е много важно писмо.
Нека всички да го видят и след това госпожа председателят ще каже
дали има въобще нещо за разискване и какво да разискваме.
И едно от последните неща: С вх. № ЦИК-07-76 от 13 юли
2016 г., който докато замествах председателя, го дадох за превод.
Пристигнал е преводът. Поканени сме на Годишна конференция и
заседание на Генералната асамблея на ….. на 21-23 септември 2016
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г. в Тирана – Албания. Също сега го докладвам за сведение.
Конференцията е много важна, също ви моля да го погледнете и да
изразим желание. Моля ви да го погледнете го във вътрешната
мрежа, защото има важни уточнения.
И последното, което ще докладвам.
Мисля, че си спомняте, че освободихме председателя на
общинската избирателна комисия – Смолян, Виктор Руменов Монев,
за когото винаги съм казвала, че изразявам благодарност за работата
му с нас. На негово място с вх. № МИ-10-59 от 19.07.2016 г. е
постъпило

предложение

от

Николай

Мелемов

–

областен

координатор на ПП „ГЕРБ“ в Смолян, за промяна в състава на ОИК
– Смолян.
Подготвила съм решение, като на мястото на Виктор Руменов
Монев като председател на ОИК бъде назначен Симеон Атанасов
Велинов, който е член на ОИК, а Симеон Атанасов Велинов да бъде
заменен с Георги Тодоров Кисьов със съответното ЕГН.
Моля ви да приемем решение, с което да анулираме
издаденото удостоверение на Виктор Руменов Монев, да назначим
за председател на ОИК – Смолян, област Смолян, Симеон Атанасов
Велинов със съответното ЕГН, и да назначим за член на ОИК –
Смолян, Георги Тодоров Кисьов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проект
на решение за назначаване на председател и член в ОИК – Смолян.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3313-МИ/НР.
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Продължаваме със следващ докладчик по писма – това е
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще ви докладвам писмо – съобщение и
информация от Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа, Служба за демократични институции и човешки права, с
което в отговор на наши запитвания във вътрешната мрежа има
публикуван превод на това съобщение и информация, с вх. № ЦИК07-79 от 18.07.2016 г. и съответно преводът трябва да е във
вътрешната мрежа.
Уважаеми колеги, европейските институции ни уведомяват за
съответните си доклади, в които по отношение на нашите въпроси,
казват къде има скенери и са проведени избори със скенери за
бюлетини, гласуване по интернет – ще го видите. (Реплики.)
Преводът не е ли публикуван? – Добре, ще го кажа в такъв
случай и ще го качат.
Електронно гласуване в контролирана среда и понеже го
нямате, директно ще ви казвам това: скенери за бюлетини има в
Киргизката

република,

Латвия,

Монголия,

Руска

федерация,

Съединените американски щати със съответното изписване на
докладите, въз основа на които е дадена тази информация.
По отношение на гласуването в интернет – Естония,
Франция, Норвегия, Швейцария, с изписване на съответните
доклади от 2007 до 2015 г.
Електронно гласуване в контролирана среда – Белгия,
Казахстан, Нидерландия, Руската федерация.
И съответно се уточнява, че докладите са достъпни на
съответния сайт, който е изписан. И съответно завършват, че са
готови да подпомогнат усилията, предприети от България, с оглед
изпълнение

на

препоръките,

направени

в

докладите

на

организациите, съгласно ангажиментите, поети от всички държави –
членки, участници в тях.
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Това ви го казвам за сведение, да го видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Чаушев.
Към днешна дата това е за сведение, но аз ви предлагам и с
цел оперативност във връзка с информацията, предоставена ни от
ОССЕ, относно сканиране на бюлетините, тъй като ние нямаме
достатъчна яснота дали това са просто скенери или са скенери и
устройства за броене. Но аз считам, че са устройства за броене,
защото ние поставихме такъв въпрос в нашето писмо до ОССЕ.
Затова ви предлагам до централните избирателни комисии,
т.е. до органите за управление на избори, които имат правомощията
на нашата Централна избирателна комисия, в държавите, които са
посочени като държави, при които има сканиране на бюлетините, да
изпратим

писмото,

което

изпратихме

до

госпожа

Миглена

Плугчиева, относно машинното преброяване, със следните промени:
Започваме писмото: Уважаеми колеги, съгласно Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван еди-кога
си, Централната избирателна комисия има задължението да изготви
правила и да извърши експериментално машинно преброяване в
предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република
България, в края на 2016 г. или през октомври – ноември 2016 г., за
да посочим и срока, че скоро трябва да се направи. Във връзка с това
се обръщаме към вас с молба да ни информирате дали при вас се
провежда машинно преброяване на резултата. Ако това е факт, то
моля предоставете ни информация по следните въпроси…. И оттукнасетне въпросите, които ние поставихме по повод машинното
преброяване в Конфедерация Швейцария.
С цел оперативност предлагам сега да изпратим тези писма.
(Реплики.)
Колеги, моля режим на гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, тъй като аз предложих текста на български, мога
съответния превод, който е извършен на английски, да го поправя с
този текст с цел отново оперативност и да не възлагаме превод, но
виждам тук Киргизка република, Латвия, Русия. Не считате ли, че
това писмо трябва да бъде преведено на руски език? Имаме такова
протоколно решение, затова няма да го подлагам на гласуване.
Просто исках да уточня този въпрос. Веднага ще бъде предоставено
за спешен превод. (Обсъждане.)
Колеги, за Руската федерация ще бъде преведено на руски.
Заповядайте.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Ако

изпращаме на бившите съветски републики – съжалявам, че така го
казвам,

разбира

се,

самостоятелни

държави

на

английски,

категорично считам, че трябва да има превод и на руски. Руският е
официален език в ООН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, няма да
гласуваме превода на руски, защото вече имаме такова протоколно
решение. Затова аз исках да уточня единствено на кои държави
изпращаме на руски език. (Реплики.)
Колеги, първото предложение по ред, което постъпи в залата,
беше на руски език да бъде изпратено на Руската федерация, Латвия
и Киргизката република. Това е първото предложение. (Реплики.)
Колеги, предложенията, които постъпиха в залата по реда на
постъпване бяха: първо, предложението на руски език да се изпрати
на Руската федерация, Латвия и Киргизката република; второ
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предложение – само на Руската федерация; трето предложение –
всяка държава поотделно да я гласуваме.
Колеги, аз тръгнах по реда на предложенията, така че моля да
гласуваме първото предложение, постъпило в залата: на Руската
федерация, Латвия и Киргизката република да се изпрати на руски
език.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева), против – 5
(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Севинч
Солакова).
Колеги, не се постигна необходимото мнозинство.
Заповядайте, за отрицателен вот.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах да не се изпраща на
посочените три републики на руски език, тъй като поне за мен не ми
е известно освен в Руската федерация, дали в останалите две
републики се ползва или е официален руският език. Не ми е
известно просто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, второто предложение беше да започнем държава по
държава.
Колеги, който е съгласен за Руската федерация да се преведе
на руски и на Руската федерация да се изпрати на руски език, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова), против – 4 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Росица Матева).
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Колеги, имаме решение, защото когато сме 12 в залата, при 8
„за“ и 4 – „против“ решение има. И аз наистина моля още веднъж да
осъществим връзка с фирмата, която ни осигури електронното
гласуване, защото не може да предоставя информация на екрана,
която се различава от нашите правила.
Има проблем със системата за гласуване – казвам го от два
месеца.
Колеги, има да гласуваме още две държави.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За колегите,
които не са наясно, категорично казвам, че официален език в
Киргизката република, в Конституцията освен техния, е и руският.
(Реплики.)
Може ли да не ме апострофирате?
Обяснявам нещо за колегата, който пита. Вие не се вслушахте
в отрицателния вот от предно гласуване. Обяснявам за някой, който
не знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля за тишина.
Колеги, имаме да гласуваме по още два въпроса. Още две
гласувания има. Гласувахме за Руската федерация.
Колеги, който е съгласен за Латвия да се преведе и изпрати на
руски, моля да гласува. Тоест, да гласуваме това предложение,
независимо дали сме съгласни или не, но да гласуваме за Латвия.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева), против – 5 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Очевидно това предложение не намери необходимата
подкрепа.
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Колеги, последното гласуване е по отношение изпращане на
руски на Киргизката република. Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева), против – 4 (Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Ясно е, че на тези държави изпращаме вече готовия
превод на английски език.
Отиваме към следващ докладчик – това е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в началото само да
обърна внимание, че имаме подготвени бюлетини, така както бяха
представени от Печатницата на БНБ – изрязани в Офис 1 – три
варианта. Моля да ги погледнете и подробно да се запознаете с
разликите, за да може всеки един да формира становище към кой
вариант да се ориентираме, за да можем да направим и може би с
протоколно решение да одобрим един от трите варианта. И по
възможност

да

вървим

към

уточняване

на

техническите

характеристики на бюлетината за гласуване в изборите за президент
и вицепрезидент през м. октомври.
Във връзка с това ще помоля да бъде подложено на гласуване
предложение за последващо одобряване на един разход във връзка с
изрязването на бюлетините – така, както ни бяха представени от
печатницата. Поради невъзможността на предишно заседание да
получа вашето разрешение, вчера помолих председателката да
възложи на администрацията извършването на това действие.
Разходът е в размер на 31,75 лв. В случай, че не получа одобрение,
ще ги платя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Само

питам, не съм разбрала. Изрязване за нас тук на образците или?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова), против – 2 (Мария Мусорлиева, Румен Цачев).
Предложението се приема.
Заповядайте.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах
против не защото искам някой да плаща на ЦИК, а защото това
изрязване не е задължително да стане в Офис 1 – можело е да стане
и тука.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предната седмица
в Централната избирателна комисия беше получено писмо от кмета
на община Ружинци, с приложени документи за изплащане на
възнаграждение на членове на общинската избирателна комисия въз
основа на одобрено преди това искане с протоколно решение и
представена справка от Централната избирателна комисия.
Тъй като аз поне бях убедена, че всички одобрени справки с
протоколни решения на Централната избирателна комисия, по които
не е направено искане от кметовете на общини пред областните
администрации до 30 април, всички те биват отказвани, поради
което

помолих

тази

преписка

да

бъде

предоставена

на
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счетоводството, защото бях убедена, че подлежи на изплащане от
бюджета на Централната избирателна комисия.
Във връзка с предложение обаче от колегите Грозева, Катя
Благоева и Ганка Герасимова да се извърши така необходимата
справка в Министерския съвет, за да няма двойно плащане на
общинската избирателна комисия, беше проведен телефонен
разговор от Ганка Герасимова и тя получи уверението на
администрацията на Министерския съвет, че всички преписки, по
които справките са одобрени с протоколно решение на Централната
избирателна комисия и са изпратени в администрацията на
Министерския съвет до 30-ти, независимо че не са направени досега
исканията от кметовете на общини, по тези справки изплащането ще
бъде за сметка на бюджета на Министерския съвет.
За съжаление, първоначалната резолюция да се препрати по
компетентност на Министерския съвет, също не може да бъде
изпълнена, защото от АМС са препоръчали да върнем обратно в
община Ружинци, за да направят съответното искане пред
областната

администрация,

за

изплащане

от

бюджета

на

Министерския съвет, като представят документите по досегашния
ред, утвърден и действал до 30 април 2016 г.
Предлагам ви да върнем на община Ружинци с необходимото
уточнение, но в същото време искам да ви запозная и с разговора,
който Ганка Герасимова проведе с главния счетоводител на община
Ружинци, от който се установи, че те са направили запитване и
искане

до

областната

администрация,

и

не

са

получили

потвърждение, при което са приели това за мълчалив отказ.
При това положение може би е необходимо да изпратим едно
писмо до всички кметове на общини с копие до ОИК, и до
областните администрации, с това допълнително уточнение към
нашето писмо, за да стане ясно, че искания по преписки със справки,
одобрени за възнаграждение преди 30 април 2015 г. включително,
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следва да бъдат предявени за изплащане от администрацията на
Министерския съвет чрез областните администрации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно писмо за сведение, с вх. №
ЦИК-00-522 от 19.07.2016 г. от фирма за преводи и легализации.
Явно изпраща, ако проявим интерес, да се запознаем по-подробно с
нейната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Взимам повод от
тази преписка, за да ви помоля в един момент наистина да обмислим
деловодната система, а остава да обмислим и преводаческите
услуги, които ще ползваме оттук-насетне – като теми за работно
съвещание.
Продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-032 от 18.07.2016 г. във връзка с нашето писмо от 12.07.2016 г., с което
помолихме администрацията на Министерския съвет да ни
предоставят на хартиен и на електронен носител документация за
провеждане на процедури по ЗОП във връзка с произведените
избори през 2015 г.
Те са ни изпратили електронен носител. Уточняват, че всички
процедури са достъпни на страницата на Министерския съвет в
Профил на купувача, до 15 април 2016 г.
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В нашето писмо направихме и предложение за провеждане на
среща с администрацията на Министерския съвет във връзка с
организационно-техническата подготовка. Предложихме датата и
часът да бъдат уточнени в оперативен порядък в най-кратък срок.
Главният секретар на Министерския съвет предлага да се свържем с
госпожа Янева – началник на отдел „Административна и регионална
координация“. Това разбира се, ще бъде направено, за да се уточни
датата и часът на срещата. Електронният носител ще бъде
предоставен на администрацията, за да може да се запознаят със
съдържанието

и

при

необходимост

отново

да

потърсим

съдействието на администрацията на Министерския съвет за
допълнителни данни.
Само за сведение. В оригинал е получено писмото от
Министерството на финансите до ЦИК и до Министерския съвет,
във връзка с корекцията на бюджета. То е към № МИ-04-13 от
18.07.2016 г. Докладвано беше след получаване по електронната
поща. Само за сведение.
Има една докладна записка от директора на Дирекция
„Администрация“ госпожа Манолова, с вх. № ЦИК-09-49 от
18.07.2016 г. във връзка с изтичане на срока на удостоверенията за
електронен подпис на Николай Желязков, Ганка Герасимова и на
Жасмина Пеовска. Тя предлага Централната избирателна комисия да
одобри този разход за подновяването на три броя удостоверения за
електронен подпис от „Информационно обслужване“ АД, в размер
не повече от 150 лв. Налични са средства по бюджета на
Централната избирателна комисия.
Във връзка с това за сведение ви докладвам и писма, които са
получени по електронната поща за уведомление за изтичане на срока
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на удостоверенията за електронен подпис. Естествено, ще одобрим
това.
И във връзка с това госпожа Манолова е изготвила проект на
писмо до изпълнителния директор на „Информационно обслужване“
АД, да се удължи с една година срокът на удостоверенията на
тримата колеги от администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване за одобряване на този разход и
изпращане на писма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение на
този етап до превода, писмо с вх. № към ЦИК-07-39 от 18.07.2016 г.
Получили сме писмо от европейската комисия за сведение във
връзка с участието на госпожа Ганчева в работата на работна група
във връзка с електронното гласуване. На този етап за сведение като
номер.
Колеги, докладвам ви за сведение отново писмото от НСО с
вх. № към ЦИК-00-512 във връзка с искането ни за предоставяне на
автомобили, тъй като към настоящия момент – разбрах в оперативен
порядък е уточнено в Централната избирателна комисия да се изчака
приемането на ЗИД на Изборния кодекс и влизането в сила на
измененията.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-00-513 от 4.07.2016 г. – писмо от
кмета на Столичната община госпожа Фандъкова, в отговор на наше
писмо, с което поискахме информация за възможността да ни
предоставят

общинска

собственост

сграда

за

нуждите

на

Централната избирателна комисия. Нямат такава възможност.
Пожелават ни успех в нашата отговорна работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик съм аз. Имам два кратки доклада.
Във вътрешната мрежа в моя папка в превод № към ЦИК-0772 от 14.07.2016 г., е получена покана от Международния институт
по публична администрация – орган, чието седалище и адрес на
управление е в Лондон – Великобритания, специализиран в
управленско консултиране, услуги за обучение и развитие на
организации, свързани с публичния сектор.
Това, което е изпратено, са така наречените уърк шопове през
есента, които тази организация ще провежда, по отношение на
публично-частни партньорства, мониторинг и оценка, управление на
избори,

техники

и

перспективи,

международни

счетоводни

стандарти.
С няколко думи, колеги, ще ви ги кажа.
По отношение на уърк шопа „Мониторинг и оценка“
продължителността е две седмици, датите са между 5 и 16 септември
2016 г. Учебната такса е 3700 паунда, без ДДС.
По отношение на „Управление на избори, техники и
перспективи“, уърк шопа е седмичен. Той е за професионално
развитие, 12 - 16 септември 2016 г. Признат е от Акредитирания
Институт за управление
По отношение на следващия уърк шоп – „Международни
счетоводни стандарти“. Той е между 26 септември и 7 октомври
2016 г. и цените са горе-долу приблизителни.
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Колеги, във връзка и с нашата практика, аз помолих
счетоводството

да

направи една справка

на средствата

за

командировки извън страната към дата 18.07.2016 г. Считам, че тази
справка е необходима не само с оглед евентуалното удовлетворяване
на тази покана, но и на други покани.
Във връзка с тази покана за различни уърк шопове, колеги,
моля да се запознаете с нея. Личното ми убеждение е, че в активния
период, в който ние имаме да се подготвяме за избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за произвеждане и на национален
референдум, а може би и на два, не е целесъобразно да участваме в
уърк шопове. Но ви моля все пак да помислите, тъй че към днешна
дата е за сведение и ако някой от вас счита, че е целесъобразно,
можем да върнем преписката отново в залата.
Колеги, във връзка с привличането на външни експерти за
конкурсните комисии за наемане на служители на незаети щатни
позиции, а именно експерти „Информационни и комуникационни
технологии“ и „Финансов контрольор“, предлагам да одобрим сума
за участие в тези комисии на лица, които искат да сключат
граждански договор и които ни бъдат предоставени, и сумата да
бъде в размер на 200 лв.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Цачев.

68
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № АС-22-4 от 18.07.2016 г. по
електронната поща е постъпила молба от проф. Александър
Янчулев, който изразява искане към Централната избирателна
комисия да му бъде издадено удостоверение – документ, че е бил
избран за народен представител в Седмото Велико Народно
събрание, в 36-ото Народно събрание, както и за кмет на гр. София в
периода 1991 – 1995 г.
Предлагам да му бъде издадено удостоверение за участието
му за посочените периоди на посочените места. Като съответно, тъй
като казах, че молбата е постъпила по електронната поща,
получаването да бъде лично или от лице, което е упълномощено за
тази цел. Както и ако се яви лично, да подпише молбата, която е
отправил към Централната избирателна комисия. (Обсъждане.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да
извършим проверка за наличността на необходимата информация, а
сега принципно да гласуваме, че при наличието на тази информация,
ще издадем съответното удостоверение, без да е необходимо отново
да влиза в залата.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев), против – 1 (Александър Андреев).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, разпределено
ми е на доклад писмо с вх. № ЦИК-00-518 от 14.07.2016 г.
Постъпило е по електронната поща писмо от госпожа Мария
Петкова – технически сътрудник към Дипломатическия институт
към Министерството на външните работи, и писмо от госпожа
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Михайлова – директор на института, с което ни поканват във връзка
с

провеждан

семинар

между

20

и

22

юли

2016

г.

от

Дипломатическия институт по подготовка на ръководителите на
задгранични мисии за 2016 г., представители на Централната
избирателна комисия да вземат участие, като е предложено това да
стане на 22 юли – петък, от 14,30 ч., за обсъждане на промените в
Изборния кодекс, във връзка с гласуването в чужбина в
предстоящите избори за президент и вицепрезидент и в националния
референдум.
В писмото на госпожа Михайлова се прави уточнението, че
ако не е удобно за ЦИК като дата и час, бихме могли да предложим
корекция с оглед на нашите ангажименти и те ще направят корекция
в тяхната програма. Предвидено е участието от 14,30 ч. до 16 ч. на
22 юли 2016 г. .
Направих справка в сайта на Дипломатическия институт. Той
се намира на ул. „Александър Жендов“ № 2, т.е. това е в близост до
Министерството на външните работи.
Моето лично мнение е, че би следвало, независимо че все
още не са публикувани окончателните промени на Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс, е хубаво все пак и с
оглед на предстоящите въпроси, които ще възникнат с откриването
на секциите извън страната, да участват наши представители в тази
среща, което ще даде възможност и да чуем въпросите, които ще
поставят дипломатическите и консулските представители.
Затова аз предлагам ние да вземем участие. Аз лично имам
интерес да присъствам и бих се заявил за участие. Разбира се, е
хубаво да помислим дали това да бъде в следобедните часове на
последния ден, когато вече може би умората ще бъде по-голяма или
да предложим това да бъде в първите часове. Аз видях цялата
програма за петък, т.е. да можем в сутрешните часове да бъде
изнесен този модул.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Андреев.
Напълно подкрепям, че трябва да участват представители от
страна на Централната избирателна комисия. Аз бих предложила
колегата Андреев, колегата Цачев, колегата Грозева. Разбира се, и
други колеги, които биха желали, могат да се включат.
Имате ли други предложения?
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 1
(Росица Матева).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е евентуално
с едно писмо да помолим организаторите дали е възможно да бъде
преместен този модул, в който е предвидено участието на
представители на Централната избирателна комисия, в сутрешните
часове на 22 юли 2016 г., петък, примерно от 9,30 – 10 ч., за да
можем да вземем участие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Потвърждаваме
участие и правим това предложение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 1
(Росица Матева).
Предложението се приема.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И във връзка с едно от
възнагражденията, които следваше да докладвам, има едно писмо от
общинската избирателна комисия – Сунгурларе, във връзка с
прекратяване на пълномощията на кмета на с. Везенково, който е
подал своята оставка със заявление, входирано до председателя на
Общинския съвет – Сунгурларе, на 5.07.2016 г., в което поради свои
лични причини желае да си подаде оставката.
Общинската избирателна комисия – Сунгурларе, е приела
решение № 309-МИ от 11 юли 2016 г., с което е прекратила
предсрочно пълномощията на Сюлейхан Исуф Хасан като кмет на с.
Везенково, община Сунгурларе, област Бургас, и на основание чл.
463, ал. 2 от Изборния кодекс уведомяват Централната избирателна
комисия.
В мотивите на самото решение общинската избирателна
комисия е посочила, че е извършена служебна справка в ГД „ГРАО“
и ОИК – Сунгурларе, е констатирала, че с. Везенково, община
Сунгурларе, не отговаря на изискванията на чл. 463, ал. 1 от
Изборния кодекс във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ.
Във връзка с това аз също направих справка, че към датата 15
юли 2016 г. в селото по постоянен адрес са 382 жители, а по настоящ
адрес са 45, т.е. по постоянен и настоящ адрес са 290 и не отговарят
на изискванията. Във връзка с това, ако считате за необходимо,
можем да изпратим едно писмо до общинската избирателна комисия
– Сунгурларе, с текст, че в посоченото населено място няма да се
провежда частичен избор за кмет. Ако го счетете за необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Андреев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване за изпращане на писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
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Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги,
във вътрешната мрежа за днешна дата има качен проект за отговор
на четири писма. Двете са от ОД на МВР – Перник, другите са от
Районно управление на МВР – Радомир. Ще започна с Радомир.
С вх. № МИ- 04-02-142 от 14.07.2016 г., подписано от
началника на Районно управление на МВР в Радомир Павел Джарев,
и вх. № МИ-04-02-141 от 13.07.2016 г. Двете са идентични като
текст и искания във връзка с провеждано при тях разследване по
досъдебно производство за упражнено избирателно право в
нарушение на закона без да има такова право или извършено
престъпление на територията на община Радомир.
Искат да им отговорим дали на 25.10. 2015 г. на изборите за
общински съветници и на изборите за кмет колко пъти е гласувало
едно лице, къде, в коя секция, на територията на коя община е
гласувало, имало ли е правно основание да гласува на територията
на община Радомир с оглед на обстоятелството, че има постоянен и
настоящ адрес на територията на община Радомир от 26 август 2015
г. Същото е гласувало и на 1.11.2015 г. и по двата входящи номера.
Исканията са едни и същи. Подготвен е отговор, с който
отговаряме, че лицата са гласували в изборите за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в съответната секция –
така както е по писмото, което ни е изпратено от ГД „ГРАО“ за
лицата, които са гласували в нарушение на Изборния кодекс, и в
нарушение на разпоредбата на чл. 396, ал. 1 във връзка с § 1, т. 4 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, тъй като не е било
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включено лицето в избирателния списък към секцията, в която е
гласувало нито по настоящ, нито по постоянен адрес.
Изпращаме им съответните приложения на списъка на ГД
„ГРАО“, извадка от списъка на секционната избирателна комисия,
където фигурира името на лицето и съответният подпис.
Колеги, само с оглед на конкретизацията, че лицето има
постоянен и настоящ адрес на територията на община Радомир,
където е гласувало, от 26.08.2015 г., да се включи едно
допълнително изречение, че не е отговарял на изискванията за
уседналост и затова е нямал право. И поради тази причина не е бил
включен в избирателния списък нит по постоянен, нито по настоящ
адрес, независимо от факта, че същият има постоянен и настоящ
адрес от 26.08.2015 г., т.е. не е имал шест месеца.
Това е по двата входящи номера, които ви докладвах преди
малко, като проект на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващите са с вх.
№ МИ-04-02-133 от 23.06.2016 г. и вх. № МИ-04-02-135 от 4.07.2016
г. И двете са от директора на ОД на МВР – Перник, Валентин
Вучевски. Идентични са като искания във връзка с извършвани при
тях проверки по преписки с посочени номера, по повод подаден
сигнал за извършени изборни нарушения в произведените избори за
общински съветници и кметове на 25.10.2016 г., по отношение на
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едно лице в какво конкретно се изразяват констатираните
нарушения от същите, според намиращите се при нас резултати, т.е.
в ЦИК, по проверка, извършена от ГД „ГРАО“ при ММРБ, в
изпълнение на Решение № 2693 от 20.10.2015 г. на ЦИК, и в кой от
всички изготвени списъци се намира името на лицето, доколкото в
писмото от МРРБ се сочи, че са изготвени четири броя различни
списъци.
Отново има проекти за отговор, които са качени във
вътрешната мрежа на днешна дата. Можете да ги погледнете. Моят
отговор, че лицата са гласували в нарушение на разпоредбата на чл.
396, ал. 1, във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс, тъй като не са били включени в избирателния
списък към секцията, в която са гласували, нито по настоящ, нито по
постоянен адрес.
И съответно им прилагаме извадка от списъка на ГД „ГРАО“,
извадка от съответния списък на съответната секция, в който
фигурира името на лицето, дописано под чертата. И съответно е
положил подпис. И в двата случая мисля, че се касае за лица, които
са били членове на секционни избирателни комисии и са гласували.
Обаче са били членове на секционни избирателни комисии в
община, която е различна от общината им по постоянен и настоящ
адрес и съответно не са имали право да гласуват на местни избори за
избиране на местни органи на власт в тази община. Единствено и
само са могли да гласуват за национален референдум – да упражнят
своето право на глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Анблок режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към разглеждането на:
11. Доклади по постановления на прокуратури.
Първи докладчик е колегата Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-09-650 от
08.07.2016 г. ви докладвам постановление за отказ за образуване на
досъдебно производство от прокурор Людмила Дончева, в Районна
прокуратура – Русе. Касае гласуването на Николай Пламенов Пенев,
който е с постоянен адрес в Русе. Настоящият му адрес се води в
Испания, където се е намирал до 2010 г. Оттогава той живее в
България. Гласувал е, попълнил е декларация.
При извършената проверка е представил трудовите си
договори, че през петте години е работил тук и е осигуряван в НОИ,
поради което прокурорът е счел, че няма данни за образуване на
досъдебно производство и е прекратил преписката.
Това ви го докладвам за сведение.
Следващата преписка е също за сведение и е от същия
прокурор. Входирана е с вх. № МИ-09-651 от 08.07.2016 г. Касае
лицето Атанаска Митева Филипова. Тя има постоянен адрес в Русе,
но е имала настоящ адрес в Гърция. Явила се е да гласува.
Допуснали са я. Лицето е гласувало и прокурорът също е счел, че
няма данни за образуване на досъдебно производство, поради което
ви го докладвам за сведение.
И последното е с вх. № МИ-09-662 от 11.07.2016 г.
Преписката от Районна прокуратура – Лом. Постановление за отказ
за образуване на досъдебно производство и касае Емил Димитров
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Васков от с. Медковец, област Монтана, който е гласувал в
административната сграда на гр. Лом, където му е настоящият адрес,
тъй като постоянният му се води в с. Медковец, където никога не е
живял. И прокурорът е счел, че няма данни за образуване на
наказателно производство, тъй като същият е бил допуснат да
гласува

по

настоящия

си

адрес,

като

е

представил

едно

удостоверение № 656 от 23.10.2015 г., въпреки че не е предприел
необходимите действия в законово установения срок да подаде
молба за вписване в списъците по настоящ адрес.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И господин Баханов е последен докладчик за днес.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Ще

докладвам

само

едно

постановление, тъй като е за прекратяване.
Уважаеми колеги, вх. № МИ-09-649 от 08.07.2016 г. По
обективни причини не можа да се докладва на предходното
заседание на Централната избирателна комисия. Образувано е срещу
едно лице. Установено е, че лицето не достигат четири дена на
адресната регистрация, там където е гласувала, за да отговаря на
условията на Изборния кодекс. Като отишла да гласува, точно това
са установили. Казали са й, че не може да гласува, тъй като не й
достигат четири дни, за да отговаря на 6-те месеца. Не е гласувала и
си е тръгнала.
След половин час нейната баба й казала, че когато отишла да
гласува, членовете на комисията й казали, че има право да гласува и
ако иска, да се върне и да гласува. Тя се е върнала. Дали са й да
попълни декларация, че няма да гласува на друго място. Попълнила
я е саморъчно и се е подписала. Твърди, че не е знаела, че й остават
само четири дни и затова няма право да гласува.
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Твърди се, че при проблеми с гласуването, винаги са се
обръщали към ОИК – Дулово. Това е постановление за прекратяване
от Районна прокуратура – Дулово. Прокуратурата счита, че липсват
данни да е злоупотребила с това избирателно право, гласувайки на
повече от едно място, единствено се касае за нарушение на
териториален признак – за избирателната секция, в която е дала вота
си съответната избирателка, за липса на умисъл. Не може да се
направи извод за умисъл – същата е била с постоянен адрес в с.
Черник. (Реплики.)
Това е за прекратяване, затова си позволявам да го прочета
дословно, тъй като има срок за обжалване. Имам други 30
постановления, които са качени в папка, съгласно наше протоколно
решение, и ще ги докладвам в следващото заседание. Това е по
повод забележката извън микрофон на колегата Андреев.
По делото не е установена кой от избирателната комисия е
допълнил въпросната избирателка в избирателния списък, но който
и да е той, не го е извършил по своя инициатива, а след обсъждане
между членовете на избирателната комисия и по нареждане на
председателя й. Счита, че липсват доказателства за извършено
умишлено престъпление от лицето, тъй като самата комисия е
разрешила и саморъчно е попълнила и й е дала декларация за
негласуване на друго място, а тя е положила подписа си. В случая е
налице съзнание, че правилно е гласувала, понеже постоянният
адрес по лична карта е с. Черник и там гласуват лицата от нейната
улица и нейната махала.
Постановлението

е

за

прекратяване

на

наказателното

производство с оглед на установената фактическа обстановка, която
е описана подробно в постановлението.
Предлагам на Централната избирателна комисия да остане за
сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други
становища?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам предложение да се
обжалва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, постъпи предложение за обжалване. Подлагам го на
гласуване.
Режим на гласуване… (Реплики.)
Колеги, режим на прегласуване на предложението, за да
приключим днес.
Предложението на Александър Андреев е да се обжалва.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 2 (Александър Андреев,
Георги Баханов), против – 8 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Предложението не се приема.
Колеги, с това приключихме днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 21 юли 2016 г.,
от 10,30 м.
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

