ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 371
На 4 август 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния14

Д н е в е н р е д:
I.

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКАТА
1. Проект на решение относно определяне датата на
насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Проект на решение относно броя и критериите за
определяне на секциите за машинно гласуване при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Докладва: Ерхан Чаушев
II. МЕСТНИ ИЗБОРИ
3. Доклад по укази на президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Ивилина Алексиева
4. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Александър Андреев
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5. Проект на решение относно техническите характеристики
на бюлетините за местни избори.
Докладва: Севинч Солакова
6. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладват: Румен Цачев, Ерхан Чаушев
7. Изменение на изборни книжа за местни избори.
Докладват: Румяна Сидерова, Камелия
Нейкова, Румен Цачев
8. Проект на решение за регистрация на партии и коалиции за
участие в нови и частични избори.
Докладва: Камелия Нейкова
8а Проект на решение относно реда за проверка на списъците
с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите
за участие в нови избори за общински съветници и нови и частични
избори за кметове, за които указът на президента на републиката за
насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.
Докладва: Владимир Пенев
8б Проект на решение относно гласуване на избиратели с
увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови
избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове,
за които указа на президента на републиката за насрочването им е
обнародван след 26 май 2016 г.
Докладва: Росица Матева
III. ДРУГИ
9. Проект на решение за изменение и допълнение на
решение № 8.
Докладва: Севинч Солакова
10. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Емануил
Христов, Румяна Сидерова, Георги Баханов,
Александър Андреев, Ивайло Ивков
11. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
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Докладват: Ерхан Чаушев, Румен Цачев,
Александър Андреев, Емануил Христов,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков
12. Доклади по писма.
Докладват: Ивилина Алексиева, Севинч
Солакова, Йорданка Ганчева, Владимир
Пенев, Росица Матева, Емануил Христов,
Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева
13. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Владимир Пенев, Георги Баханов
14. Разни.
Докладват: Йорданка Ганчева, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 4 август 2016 г.
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Разполагате с проект за дневен ред. Дневният ред е тематичен
в няколко раздела.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, моля да бъде
включена нова точка в дневния ред в частта за местни избори проект на решение относно реда за проверка на списъците с
избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за
участие в нови избори за общински съветници и нови и частични
избори за кметове, за които указът на президента на републиката за
насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам като
нова точка 8а.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да бъда включен в т. 10 и в т. 11.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Изборни книжа за частични и нови
местни избори и измененията им с оглед промените в Изборния
кодекс. Имам готовност с една голяма част, с изключение на
протоколите, които просто не съм ги нанесла. Там също има
готовност. Има изборни книги, подготвени от колегите Нейкова и
Матев. Зная, че колегата Цачев има готовност – проверил си е
изборните книги, които са за застъпници. И имам готовност с един
общ доклад кои книги все пак подлежат на някаква промяна с оглед
промените в Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
госпожо Сидерова.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ще моля да ме
включите в т. 8 – съответната последваща буква, с проект на
решение относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със
затруднения в придвижването в нови избори за общински съветници
и нови и частични избори за кметове, за които указа на президента
на републиката за насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в т. 7.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
По
предложението на госпожа Сидерова вече ви включих в т. 7.
Други предложения?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да ме включите в т. 13 – доклади по
постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други
предложения? – Не виждам.
Преди да премина към гласуване на така предложения дневен
ред, поставям следния въпрос: това е дневен ред за днес и за утре,
като утре евентуално бихме го допълнили, ако нещо ново възникне.
Считате ли необходимо да разглеждаме проектите в този ред или
предпочитате сега да разгледаме избори за президент и
вицепрезидент с двете решения и раздел „Други“ и след това изцяло
да се концентрираме върху местните избори? – Аз нямам
предпочитания, питам вас. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това нареждане е логично и
правилно. След двете кратки решения за президентските избори, да
преминем към частичните и новите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам други становища.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така
предложения и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към разглеждането на точка
първа от дневния ред, бих искала да ви кажа, че отсъстват по
обективни причини госпожа Бойкинова, госпожа Цанева, господин
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Сюлейман и госпожа Мусорлиева. Господин Христов ще закъснее и
ще дойде на заседанието.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно определяне датата на
насрочване на избори за президент и вицепрезидент на
републиката.
Предлагам ви следния проект на решение, а именно относно
определяне датата на насрочване на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия реши:
Дата на насрочване на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката е датата на решението на Народното
събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на
6 ноември 2016 г. – 29 юли 2016 г. (обнародван в „Държавен
вестник“, бр. 60 от 2 август 2016 г.).
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3333-ПВР.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
2. Проект на решение относно броя и критериите за
определяне на секциите за машинно гласуване при
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката.
Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има проект за решение относно определяне броя и критериите за
секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
На основание § 11 и във връзка с чл. 313, ал. 2 от Преходните
и заключителните разпоредби на Изборния кодекс – относно как се
определят районите за президентски избори, по същество предлагам
традиционния вариант на това решение. Съгласно закона трябва да
имаме най-малко секции. Предлагам с този проект да имаме 500
секции в страната за провеждане на машинно гласуване при
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 6 ноември 2016 г.
При същите критерии, които бяха и при предишното
провеждане на машинното гласуване:
За населени места с над 100 000 жители; от 50 000 до 99 999
жители; от 10 000 до 49 999 жители; и до 10 000 жители.
Относно в кои райони да ги разположим, е по-същественият
проблем тук. В работни групи бяхме обсъждали да вървим да
покрием всички райони, но на последното заседание относно
определяне горе-долу колко ще ни струва тази дейност, имаше
колеги от групата, които казаха, че може би е хубаво да се намали на
15-тина района. Затова в текста е дадено в два варианта: 15 района
или всичките 31 района.
Практиката показва, че когато ги концентрираме в определен
тип райони, увеличавайки бройката, се създават известни
неблагополучия. Най-вече свързани и с обучението, и с
осигуряването на машини, защото колкото повече са секциите,
толкова повече са хората в секционната комисия. Събират се на едно
място много хора и общо взето почти минаваме в що-годе устен
вариант. Не остава време за практически действия.
А идеята е ако се намалят по места бройките, може би ще се
проведе по-добро обучение. Горе-долу, ако тръгнем на вариант помалко секции в повече райони. Това обсъждахме. Още повече, че
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явно вече върви да става стабилно това машинно гласуване, така че
би било добре да започнем да разширяваме обхвата на това машинно
гласуване.
Това е, колеги. Аз лично подкрепям този път да се опитаме да
го направим за цялата страна при по-малко секции, но съм го дал и в
алтернативния вариант. Готов съм да приема и другия вариант лично
аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Колеги, обсъдихме в оперативен порядък. След обсъждане в
оперативен порядък предложението, което подлагам на гласуване, е
в т. 2 секциите за машинно гласуване да са в 31 района, включващи
населени места с различна численост на населението, както е
предложено.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам, ако колегата докладчик
приеме, в т. 2 след думата „района“ изречението да стане по следния
начин: „включващи населени места с различна численост на
населението“ – и отдолу следва изброяването така, както е посочено
от докладчика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Чула съм ви правилно и точно така го предложих.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – 1 (Росица Матева).
Колеги, това предложение постигна мнозинство.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с промяната, която направихме.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – (Росица
Матева).
Колеги, това е Решение № 3334-ПВР, с което изчерпахме
този тематичен раздел от дневния ни ред.

Преминаваме към следващ раздел – местни избори.
3. Доклад по укази на президента за насрочване на
частични избори.
Колеги, с вх. № ЧМИ-01-32 и вх. № ЧМИ-01-33 от 03.08.2016
г., администрацията на президента ни е изпратила преписи от Укази
№ 271 и № 272 от 2 август 2016 г. на президента на републиката, с
които президентът насрочва съответно: частичен избор за кмет на
кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, на 2
октомври 2016 г., и частичен избор за кмет на кметство Свидня,
община Своге, Софийска област на 2 октомври 2016 г.
За сведение, колеги.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
4. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от общинската избирателна комисия – Хасково,
във връзка с приети решения за прекратяване пълномощията на
кметове на кметства Тракиец, Криво поле, Гарваново и Корен. Във
връзка с това, ако си спомняте, бяхме взели протоколно решение, с
което да изискаме от Главна дирекция „ГРАО“ справка относно броя
на населението по постоянен адрес към датата на взетите решения, а
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именно 17.06.2016 г. за Тракиец, а по отношение на Криво поле,
Гарванов и Корен – към 12.07.2016 г.
От изпратено писмо с вх. № МИ-04-03-19 от 02.08.2016 г. на
ГД „ГРАО“ от извършената справка в Национална база данни
„Население“, населението на кметство Тракиец е 675 лица, за
кметство Криво поле – 929, а за кметство Гарваново – 375 и
кметство Корен – 365 жители.
Във връзка с това в моята папка съм подготвил проекти на
решения да направим предложение до президента на републиката за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство в с. Тракиец. Това
е проект № 3325, и проект № 3326, който след малко ще докладвам
по отношение на избиране на кмет на кметство Криво поле.
В преписката, която ни е изпратена от общинската
избирателна комисия, са приложени решенията, с които са
прекратени правомощията на съответните кметове, заверени „Вярно
с оригинала“, и съответно решението, с което са взели решение да
уведомят Централната избирателна комисия да направи
предложение до президента на републиката за насрочване на
частичния избор в съответните кметства.
Тъй като на решенията, а именно решение № 429-МИ и
решение № 431-МИ не е посочено кога са влезли в сила, във връзка с
това аз се свързах с председателя на общинската избирателна
комисия, който до минути преди изтичането на заседанието ще ги
изпрати в сканиран вид с отбелязването кога са влезли в сила, и ще
изпрати по бърза поща и оригиналите, за да могат те да бъдат
приложени.
Във връзка с това аз ви предлагам да разгледаме проектите на
решенията, т.е. да не ги бавим, тъй като имаме уверението, че ще
получим решенията съответно със заверката и ще могат да бъдат
изпратени на президента, за да може да бъдат окомплектовани и
това кога решенията са влезли в сила.
По отношение на останалите две кметства, а именно кметство
Корен и кметство Гарваново ви предлагам да изпратим до
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общинската избирателна комисия – Хасково, и съответно до
общинския съвет – гр. Хасково, писма, с които ги уведомяваме, че
поради изменение и допълнение на Изборния кодекс от 26.05.2016
г., тъй като към датата на прекратяване на пълномощията и
влизането в сила на решенията все още не е влязло в сила новото
изменение, а именно за намаляването на броя от 400 на 350, ще
следва да бъдат назначени кметски наместници в тези населени
места.
Във връзка с това ви докладвам първия проект на решение, а
именно проект № 3325, с което предлагаме на президента на
републиката да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Тракиец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам желаещи за коментари.
Колеги, подлагам на гласуване на това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3335-МИ.
И колеги, който е съгласен да изпратим така гласуваното
решение с писмото, подготвено от господин Андреев – стандартен
образец, до президента на републиката, ведно с всички съпътстващи
документи, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам ви втория проект №
3326 в моята папка във вътрешната мрежа – да приемем решение, с
което да предложим на президента на републиката да насрочи
частичен избор за кмет на кметство в с. Криво поле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3336-МИ.
И сега гласуваме изпращането до президента на стандартното
писмо ведно с приложенията.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И по отношение на останалите
две, а именно кметство Корен и кметство Гарваново, съм подготвил
писма, които са качени във вътрешната мрежа в моята папка, с които
да уведомим общинската избирателна комисия – Хасково, и
общинския съвет в Хасково, че по отношение на тях не следва да
бъде правено предложение до президента и да назначат кметски
наместник на тези две кметства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари по тези две писма? – Не виждам. Тогава анблок ги
подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
5.
Проект
на
решение
относно
техническите
характеристики на бюлетините за местни избори.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
подготвените проекти, одобрени с протоколно решение на ЦИК от
19 юли 2016 г., изпратени за становище до Печатницата на БНБ, и
получен отговор с писмо с вх. № МИ-00-104 от 26 юли 2016 г., и
обсъждане на работна група вчера, е внесен проект на решение за
изменение и допълнение на Приложение № 1, № 2 и № 3 към
Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г. Това са приложенията
с технически характеристики на бюлетината за общински съветници,
за кмет на община и съответно за кмет на кметство. Тези бюлетини и
тези изменения и допълнения важат и ще се приложат за изборите,
насрочени след 26 май 2016 г. За тях указът на президента за
насрочване, следва да е обнародван след тази дата на влизане в сила
на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Тъй като по същество няколко пункта ще бъдат обсъдени,
моля да се изключат камерите, с оглед на защитата на бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване за изключване на камерите.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
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Колеги, изключваме камерата.
Колеги, имаме решение, пускаме камерата.
Колеги, по време на обсъждането на проект на решение
относно технически характеристики на бюлетината взехме решение
да разгледаме образеца на изборна книга и след това да се върнем
към проекта на решение.
7. Изменение на изборни книжа за местни избори.
Заповядайте, госпожо Сидерова, за образците на изборни
книги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в днешното
заседание има папка ЗНИ, т.е. частични и нови избори, в която са
качени изборните книжа, които предлагаме да бъдат променени, с
изключение на протоколите, които не са вътре.
Изборна книга – Приложение № 92-МИ, е бюлетината за кмет
на община. Приложение № 93-МИ е за кмет на район, и Приложение
№ 94-МИ е за кмет на кметство.
Предложението за промяната в тези бюлетини е само с
включването на още един ред на първа страница, преди номера в
бюлетината. С квадратче с място за гласуване и под останалите
квадратчета, които са за гласуване на кандидати на партии и
коалиции и независими кандидати, и текст „Не подкрепям никого“,
който е в колонката с имената на кандидатите. Шрифтът е проблем
на техническия образец Тук това не се пише. Това е в техническия
образец, който после ще коментираме.
Тук трябва да решим само къде ще е мястото. Аз като
докладчик предлагам да е под „Не подкрепям никого“. Говорим за
мажоритарен избор, но това ми е допълнителното съображение, и
подкрепата е за кандидати. Затова е „Не подкрепям никого“.
Предложението ми е текстът да е изписан така, както е изписан в
Изборния кодекс – с първа главна буква, голяма, а следващите – с
нормален шрифт. Така ще бъдат изписани може би и имената. Това е
образецът. Той не е технически образец. Тук трябва да знае кой
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елемент къде е разположен, а в техническия образец решаваме за
буквите. Годината 2015 е грешка, тъй като не съм я изчистила.
(Реплики.)
Колеги, не гледаме кочан. Гледаме бюлетини в момента.
В момента докладвам Приложение № 92-МИ. Не мога да се
съсредоточа и върху Приложение № 94-МИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
разглеждаме Приложение № 92-МИ. Първи заявил се за изказване е
госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз правя предложение в
образеца на бюлетина в първата част под община да запишем
„година“, във втората част след пунктираните линии под община –
също „година“. И вземам повод от това, че в останалите образци,
които са предложени, и миналата година в 2015 г., се съдържаше
съответната календарна година, през която се произвеждат изборите.
И тъй като това е образец, който би следвало да се ползва до
следващите общи местни избори, т.е. през 2019 г., за да не се
уточнява и да се налага всяка година да се променя образецът, да
изпишем само „година“ и тъй като е образец, в годината когато се
произвеждат избори, когато се утвърждават техническите образци,
ще се изписва съответната година. (Реплики, уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има кочан, колеги.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Бюлетините са тези, с които сме гласували през 2015 г., с
изключение на защитите, които тогава не сме решавали къде ще
бъдат и другите неща, които са елемент на техническия образец.
Нямам нищо против сега да пишем година и да се слага годината, в
която се извършват изборите. Тоест, с думички „година“, както
предложи Росица Матева. Нямам нищо против на отрязъка, който
остава в кочана, да пишем думичката „кочан“, както е на бюлетината
за общински съветници.
Това, което аз съм предложила, е само допълнението с новото
квадратче и ред „Не подкрепям никого“ и съответния текст в

16
пояснителната част на бюлетините. Ако тук се обединим, нямам
нищо против и в бюлетините № 92, 93, 94, в отрязъка за кочана да
пишем думичката „кочан“ и „година“. Нямам нищо против, ако това
е предложение. Не е елемент от изискванията на Изборния кодекс и
нямам нищо против да го направим. Ако има такова предложение,
ще се впишат и тези елементи. И на мястото на думичката „година“
ще се отпечатва съответната година, когато се извършва този нов,
частичен избор или общия избор, който вече е минал в дадения
случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли такова предложение? Уеднаквяваме ли,
колеги?
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз имам предложение по
Приложение № 91-МИ – в указателната част или да променим, или
да махнем текста, който се отнася за жребия за номерата на
бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Когато говорим
за обяснителни текстове, аз предлагам в № 94-МИ: допълвам в № 94
пък да отпадне текстът „Бюлетините са подредени в кочан от по едиколко си бюлетини“.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз се извинявам много. Вземам повод от
вашето предложение и предлагам да остане „Бюлетините са
подредени в кочан.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подкрепям.
РУМЯНА
СИДЕРОВА:
Ако
обичате,
да
видим
предложенията едно по едно. Тръгваме от Приложение № 91-МИ. В
обяснителния текст в текста, който започва с „Поредните номера…“
(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, това е по
91. Друго по Приложение № 91-МИ имаме ли?
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РУМЯНА СИДЕРОВА: И в текста, който е „Поредните
номера…“ отпада „по 100“. Бюлетините са подредени в кочан – това
е в първия абзац.
Следващото: „чрез жребий.“ – пада „от ОИК“. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А защо да отпадне „по 100“?
Може да има секции в села, където няма толкова избиратели.
Бюлетините се подреждат в кочан – точка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не виждам какво трябва да отпадне в
последния абзац.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам от последния
абзац да отпадне текстът след „съответната СИК“ до края. След
„съответната СИК“ да се постави точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, друго по
91 имаме ли?
РОСИЦА МАТЕВА: Горе годината.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Вместо 2015. При жребия отпадна
само изразът „от ОИК“. (Реплики.)
РОСИЦА МАТЕВА: Целият абзац трябва да падне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, друга
промяна в 91?
РУМЯНА СИДЕРОВА: На кочана вместо 2015, се изписва с
думичка „година“ и на текста отдолу. И в обяснителната част
отпадат двата текста, както и 100-те бройки в кочана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека с
протоколно решение да приемем така предложения ни образец на
книга.
Режим на гласуване… Отменям гласуването. Стори ми се, че
всички предложения бяха подкрепени и бяха потвърдени и на
микрофон.
Колеги, получихме ориентация. Отново режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 92-МИ. Имаше
направено предложение, тъй като вървяхме по всичките
едновременно: в бюлетината за кмет на община, горе вдясно над
текста „община“, да се изпише думичката „кочан“, както е в
бюлетината за общински съветници и кметове. И под думата
„община“, също в левия край на бюлетината, но и под реда, в който
пише „бюлетина за кмет на община“ – на един и същи ред с номера
на бюлетината, да пишем думичката „година“, която в техническия
образец ще се заменя с годината, в която се прави съответният
избор.
Тук може би също в обяснителния текст в първия абзац след
думичката „кочан“ слагаме точка. И от пада „по 100“, още повече, че
ние с измененията в Изборния кодекс сме задължени за всяко
следващо насрочване на нов или частичен избор, да вземаме
решение за кочаните какви ще бъдат. Имаме задължително решение
по закон. И открийте още какво.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Тук няма жребий.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само вижте дали тук има черта.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Няма.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, разбера се основното
предложение е за още един ред с квадратче за гласуване. И вдясно от
него текст „Не подкрепям никого“, в колоната с имената на
кандидатите. Това предложение касае и Приложение № 93-МИ –
бюлетина за кмет на район; и Приложение № 94-МИ – бюлетина за
кмет на кметство. Това предложение има предвид всичките
предложения, които са направени. Има ги.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
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Сега понеже утвърждаваме образеца, на всичките тези
образци от 91 до 94 включително, след номерчето да има буква „А“,
а в решението, което ще бъде за приемането на тези книжа ще
уточним, че те се прилагат за всички нови и частични избори
насрочени след 26 май 2016 г. (Реплики, уточнения.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако няма други изказвания,
моля да пристъпим към решим на гласуване. Гласуваме приложения
№ 92-МИ, 93-МИ и 94-МИ, които са бюлетини за кметове.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Приемат се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбирам, че с
протоколно решение ние сме приели образците на изборни книги за
местните избори – образеца на бюлетини, с което ние бихме могли
да се върнем към техническите характеристики.
Колеги, позволете ми да не подлагам на гласуване
изключването на камерата, а директно да помоля.
Благодаря ви – изключваме камерата.
Отново сме на камера.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение ведно с измененията, които бяха направени, когато
бяхме в режим на изключена камера.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3337-МИ.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в случая решението следва да
бъде изпратено до Печатницата на БНБ с оглед на подготовката за
отпечатване на бюлетини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чета ви тогава
текста на решението. Основанията са същите. Приема изменение и
допълнение в Приложения 1, 2 и 4 към Решение № 2287-МИ от 21
септември 2015 г., съгласно приложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението за съдържанието на решението.
Режим на гласуване…. Поради технически проблем в
момента, ще го подложа на гласуване с вдигане на ръка…
Колеги, режим на гласуване на така предложения текст.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
6. Проекти на решения относно промени в състави на
ОИК.
С това ще приключим първата част от днешното заседание.
Първи е господин Цачев, след това е господин Чаушев.
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-00-105 от
03.08.2016 г. В Централната избирателна комисия е постъпило по
електронната поща заявление от заместник-председателя на
общинската избирателна комисия – Велико Търново, за
освобождаване от заеманата длъжност поради това, че преминава на
друга работа, която е несъвместима с длъжността, която изпълнява в
общинската избирателна комисия.
Има подготвен проект на решение, по който предлагам да
освободим от заеманата длъжност Ерджан Салиева Алкова със
съответното ЕГН, и да изпратим съответно едно писмо до
ръководния орган на партията, за да предложат друго лице на нейно
място, което да заеме длъжността заместник-председател на
общинската избирателна комисия – Велико Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3338-ПВР/МИ.
И колеги, гласуваме сега изпращане на писмото до
политическата сила.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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И колеги, продължаваме с последния докладчик преди
почивката. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има проект на решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията на член на общинската избирателна комисия –
Разград. С вх. № МИ-10-61 от 03.08.2016 г. е получено… Не е
качено, ще го прочета.
С този номер, който ви казах, заявление от член на
общинската избирателна комисия – Разград - Светлана Недялкова
Неделчева, да бъдат прекратени правомощията й като член на ОИК –
Разград, област Разград, по лични причини.
Съответно е постъпило предложение от представителя на ПП
„АБВ“ – Разград, на съответното място да бъде назначена Нермин
Енвер Мехмед. Съответно към предложението са приложени:
заявлението от Светлана Недялкова Неделчева за освобождаването й
като член на ОИК – Разград; съответната нова декларация по наше
Решение № 3255 от 7 юли 2016 г. от Нермин Мехмед, копие от
дипломата за завършено висше образование на Нермин Енвер
Мехмед и съответно препис от протокол № 3/11.07.2016 г. от
заседание на Областния съвет на ПП „АБВ“ – Разград.
Предлагам да освободим като член на ОИК – Разград, област
Разград, Светлана Недялкова Неделчева, със съответното ЕГН, и да
анулираме издаденото й удостоверение.
Съответно да назначим за член на ОИК – Разград, област
Разград, Нермин Енвер Мехмед, със съответното ЕГН, съответно да
й се издаде съответното удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,

23
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3339-ПВР/МИ.
Колеги, давам почивка до 14,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 15 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следното: Точката, която предстои, е
„ Изменение на изборни книжа за местни избори“. Нека да приемем
проектите на решения за регистрация, да продължим с други и след
това да започнем с изборните книжа, които да довършим утре, за да
се концентрираме само върху тях. Възразявате ли, колеги? – Тогава
т. 7 отлагаме за последна точка.
Сега отиваме на:
8. Проект на решение за регистрация на партии и
коалиции за участие в нови и частични избори.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папка с моите инициали за днешното заседание, с № 3328 и относно
допускане/регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в
нови избори за общински съветници и нови и частични избори за
кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван
след 26 май 2016 г.
Колеги, проекта на решение съм подготвила без посочване на
конкретни дати, т.е. ако Централната избирателна комисия
възприеме този начин на подреждане на решението и неговото
изписване, то може да бъде принципно решение и да се прилага за
всички частични и нови избори, ако разбира се няма промяна в
нормативната уредба, до следващите общи избори. Структурата е
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аналогична на тази, която имаше принципното решение за общите
избори през октомври 2015 г.
Аз ви предлагам да не чета подробно проекта, а по раздели и
ако имате някакви предложения или бележки, да ги казвате, а там
където има нови неща, свързани с промяна в Изборния кодекс, ще
обръщам внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, по така предложеното принципно решение без
конкретни дати, които да се определят хронограмата за съответния
вид избори и по така предложения начин на разглеждане на проекта
на решение имате ли някакви забележки?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам новите книжа да ги
сложим най-отзад като номерация. Примерно, стигнали сме до 95 –
мисля, че кочанът беше последният номер на книга, новите книжа да
са с № 96, 97 и т.н. И в решението, с което ги приемаме, да пием, че
не действат тези и тези книжа, приети с Решение № 1512-МИ –
отменяме ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбрахме
логиката. Начина по който ще изпишем, ще обсъждаме при книжата.
Мисля, че по тази логика нямаме спор. И по начина на изписване на
решението нямаме.
Заповядайте, госпожо Нейкова, за представяне.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това което пропуснах да ви
кажа: обърнете внимание на номерацията на разделите и отделните
точки, подточки и букви. Нямам против да бъде и по друг начин, ако
прецените.
Раздел първи - Общи положения.
Това са общите положения при избори за общински
съветници и за кметове. Различното от принципните решения за
общите избори от 2015 г. са т. 5 и т. 7, тъй като има промяна в чл.
128 от Изборния кодекс относно наименованията на коалициите.
Разбира се, тук местните коалиции не са посочени, защото те са в
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принципното решение за регистрацията в ОИК. И няма нищо друго
различно от решението, за което ви споменах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, време за запознаване.
Продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, втория раздел съм го
подготвила относно допускане до участие в нови и частични избори
на регистрирани за участие в общите избори за общински съветници
и за кметове на 25 октомври 2015 г. партии и коалиции или за
участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори.
По т. 2 тук е малко по-различно от досегашни принципни
решения, които сме приемали само за частични или само за нови
избори. Тук съм ги направила в една точка, като в подточка „а“ е
срокът за частичните избори, а в подточка „б“ за участие в новите
избори – в какъв срок трябва да подадат заявление за допускане да
участват.
Посочените изборни книжа - Приложение № 41-МИ и
съответно Приложение № 42-МИ, според мен не е необходимо да
бъдат изменени, така че затова съм ги посочила тук. Може по
принцип приложенията, ако претърпят някаква промяна в
номерацията всички изборни книжа, това да се отрази в съответното
решение, ако това се случи преди неговото публикуване. Иначе като
текст на изборна книга няма да има промяна. Също така смятам, че
ако индексът се промени, не е толкова фатално, след като самата
изборна книга няма да търпи промяна.
Тук съм си отбелязала в следващия раздел, който се отнася за
партии и коалиции, които не са регистрирани в общите избори,
имаме текст, според който при установяване на непълноти или
несъответствия при приемане на документите, какви действия
предприема ЦИК, в какъв срок, как уведомява страните и т.н. Дали
да имаме такъв текст и тук, тъй като е напълно възможно, когато
бъде подадено заявление за допускане, към което са приложени
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съответните удостоверения за актуално състояние и удостоверенията
от Сметната палата, да се установи непълнота или несъответствие
както при приемането, така и след това да бъде установено. Аз
лично смятам, че би било добре да има такъв текст. Ако искате,
погледнете по-нататък раздел трети, т. 1.6., втори абзац. За такъв
текст говоря:
При установяване на непълноти или несъответствия, ЦИК
дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от
съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
Тук ще бъде съответно за допускане.
И дали да допълним, че отказът за допускане може да се
обжалва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз
подкрепям това предложение. Няма значение, че се повтарят
текстовете. Систематично обособени са два отделни раздела и е
добре да се допълни.
Колеги, по раздел втори с допълнението имате ли бележки? –
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Точка 4 относно партиите и коалициите,
които са променили лицата или каквито и да е промени в уставите.
Сега аз гледам и закона. Там е само ал. 3, докато в проекта пред мен
са изброени дадени точки. Не можах да видя точно кои и кои са
изпуснати. Но в крайна сметка какъв ще е режимът? Тези, които са
заменили примерно – влязла е партия или са заменили партия, или
представляващите, макар и регистрирани, ще кандидатстват на общо
основание? Няма да бъдат само допускани, а ще бъдат наново
регистрирани с представяне на всички документи ли или само за
новите? – Не става ясно.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е текстът на чл. 464, т. 2.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А не е ли на чл. 469, ал. 3 относима? При
новите и при частичните избори и няма ли разлика в режима?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен няма разлика в режима.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: А аз мисля, че за частичните е едно, а за
новите – друго. Сега само да проверя.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Разликата е, че в чл. 469 в
предвидените документи в ал. 3 на чл. 133, и ал. 3 на чл. 140 не са
изброени точките. А в чл. 464 са посочени, но това са същите
документи.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е много важен практически въпрос и
затова е хубаво в решението в решението да го изясним просто за
хората. Защото касае практически въпрос по регистрацията.
Примерно, за коалиция има промени в състава й и да речем в единия
управляващ или в двамата. Това значи ли – аз така го тълкувам по
закон, че тя трябва да представи едва ли не на общо основание,
макар и регистрирана, всички документи, а не само да бъде
допусната на база удостоверението за актуално състояние, от
Сметната палата и какво още беше – три документа. Не ми става
ясно дори на мен. Въпросът е при промени в състава.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, точка 4 е подготвена така в
съответствие с разпоредбите на чл. 464 и 469 и текстовете от
утвърдената изборна книга – Приложение № 43-МИ. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ивков е прав, но текстът на закона е
неясен.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В текста на чл. 469, ал. 3 не е
относима към самата регистрация, защото по отношение на нея
партиите и коалициите, които са променили оправомощените да ги
представляват лица, или с други промени в устава или решението за
коалицията, уведомяват за това Централната избирателна комисия.
Тоест, това е въпрос, който би могъл да настъпи както преди, така и
впоследствие. И тогава те представят съответния документ по чл.
133, ал. 3 или чл. 140, който удостоверява промяната.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Но не е така написано.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз така го тълкувам, защото
става въпрос за уведомяване. Тук глаголът, който е използван от
законодателя, е уведомяване, а не че и представят към
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уведомлението… И във връзка с това ние затова приехме отделна
книга като приложение, с което те ни уведомяват за промяната.
(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна, че неяснотата
произтича от текста на закона и то точно от текста, който е цитиран
и той едно към едно е възпроизведен в решението. Защото след като
ни е задължил законът да уведомим, че имаме промяна в
представителството, ни в клин, ни в ръкав е набъркал ал. 3 съответно
на чл. 133 и чл. 140 – документите, които са по тях. Затова няма
пречка ние да пишем в отделна точка, че трябва да уведомяват за
представителството, в самостоятелна точка. Към книгата не искаме
приложения. (Реплики.)
Добре, удостоверението за актуално състояние е ОК. Образци
от подписа и печат – ОК. Кои точки са нататък? (Реплики,
уточнения.) Изброените документи не са всичките за регистрацията.
Само тези, които се предполага, че…
(Коментари и уточнения без микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Нейкова, заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради дискусията по т. 4 ви
предлагам за яснота да се добави едно изречение като отделен абзац,
че към уведомлението партията или коалицията представя само
документите, свързани с извършената промяна и пълномощно в
случаите, когато е подадено… (Реплики.)
Колеги, в т. 4 след посочване на Приложение № 43 от
изборните книжа – и представят новите пълномощни и документите,
предвидени в съответните законови разпоредби. След това да се
добави: удостоверяващи промяната, в срока по т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не
виждам възражения.
Други предложения по раздел втори? – Не виждам.
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Продължаваме с раздел трети.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Раздел трети…
РУМЕН ЦАЧЕВ: Мисълта ми е следната: чл. 464 говори за
частични избори, в чл. 469 – за нови избори. В единия текст
документите, които са посочени в закона и са преписани в същия ред
в решението, касаят частичните избори. При произвеждане на нови
избори, пак са същите текстове от закона, но е посочена само
алинеята. Не са лимитирани документите по отделните точки от
алинеята. В този смисъл, тъй като т. 4 е обща и за частичните, и за
новите избори, може би е по-редно да бъде чл. 133, ал. 3 и чл. 140,
ал. 3 с тази добавка: документите които удостоверяват промяната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз се
противопоставям на това предложение, защото е в състояние да
обърка участника и той да прецени, че може би трябва да представи
и списък, съдържащ имена с единния граждански номер и саморъчен
подпис на съответния брой избиратели, както и други документи,
които не са релевантни към допускане за участие в съответните
избори.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Заповядайте, госпожо Сидерова.
Упълномощавам госпожа Солакова за две минути да води.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, от влизането в сила на
кодекса са минали две години и пет месеца. Никакъв проблем не е
създал този текст, защото в този му вид той е бил и в старото
решение, тъй като той пък е преписан от стария изборен кодекс от
2011 г. Не виждам защо трябва да внасяме шум във веригата и да
объркваме общинските избирателни комисии, които не са юристи в
голямото си мнозинство…
ИВАЙЛО ИВКОВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз също не го правя, за да се изтъкна
и не ви прекъсвах, когато се изказвахте. Не се упреквам, а казвам, че
ако променим начина, по който е написано и е действало решението
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досега… Добре, щом няма да се изказваме, по-добре и да не
гласуваме и да излезем навън. Всеки има право на мнение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е норма наистина, която
е работила досега, но ако наистина, за да няма напрежение, ви
предлагам, ако трябва, да отложим приемането на решението.
Внесох го днес заради разговорите вчера и онзи ден, и въпросите
които бяха поставени пред ЦИК: кога ще започнем да приемаме
документи. Затова аз помислих, че ако днес можем да го приемем,
следващата седмица още в началото можем да започнем да
приемаме. Ако сте съгласни да изтеглим този срок по-късно, дайте
да го отложим. За мен и двата варианта са възможни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Но не правите формално
предложение за отлагане, защото мисля, че ще продължим.
Колегата Матева има думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако колегата Нейкова прави
предложение, аз правя обратното. Мисля, че няма смисъл да
отлагаме и мисля, че тук комисията се обедини около варианта с
малкото допълнение, което направихме. Колегата Ивков излезе, не е
направил неговото предложение на микрофон и предлагам да
продължаваме нататък.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, продължаваме нататък.
Някой друг иска ли думата? – Колега Нейкова, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, целият раздел трети е
относно регистрация на партии/коалиции, нерегистрирани за
участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25
октомври 2015 г. или за участие в частичен или нов избор,
произведен след общите избори. Тоест, това са партии и коалиции,
които досега – от м. октомври 2015 г. досега – не са участвали в
местни избори.
Точка 1 е относно регистрация на партии. Тук пак ви казвам,
че структурата е същата, както на принципното ни решение от
общите избори. Като са разделени точките, където има посочени
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срокове. Съответно е посочен срокът за частични и срокът за нови
избори.
Искам да ви обърна внимание на т. 1.2. – дали считате, че има
място в това решение. Но доколкото си спомням от общите избори,
тогава комисията реши тази точка да я има тук, макар че ОИК не се
обсъжда въобще в това принципно решение – само за да подсеща
участниците, че има и такъв ангажимент.
Посочените приложения в този раздел нямат промяна, с
изключение на Приложение № 33-МИ. Това е подписката в подкрепа
на участието на новорегистрирани партии, тъй като има промяна в
Изборния кодекс, че се изисква подписите на избирателите да са
положени пред упълномощено от партията лице. Подписката е в т.
1.5. Подточка „г“ – това е списъкът, като тук съм допълнила: списък,
съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500
избиратели, подкрепящи регистрацията - Приложение № 33-МИ от
изборните книжа – може би да стане № 33А, положен пред
упълномощени от партията лица.
И не бях сигурна в последното изречение на подточка „г“
дали това е решението за формата и начина на представяне на
структурирания електронен вид.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
По-нататък това, което искам да помислим как да бъде, е в т.
1.7: Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния
административен съд по реда на чл. 58 от Изборния кодекс. Когато
съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира
партията за участие в изборите, независимо дали срокът за
регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
Това е при нови избори. В хронограмата за частични избори
аз не намерих такъв текст и дали срокът е същият при положение, че
там всичките ни срокове са скъсени. 35 дни при частични избори е
срокът за регистрация в ЦИК. Няма как да е същият. При нови
избори този срок е обвързан с регистрация на кандидатските листи.
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Кандидатските листи при частични избори са мисля на 25-я ден.
Какъв е срокът за частични? Това не можах да намеря. (Реплики.)
(Коментари и уточнения без микрофон.)
При нови избори регистрацията на партиите в ЦИК е 45 дни,
този текст: Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК
незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо
дали срокът за регистрация е изтекъл, е 35 дни преди изборния ден.
При частичните избори в закона няма изрично посочен срок, както
при новите, защото новите са подчинени на общите правила, значи
ние трябва да определим срока. И аз този срок в хронограмата не
можах да го намеря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 35 дена ни е срокът за регистрацията
на партиите за нови и частични избори.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Общият, но в тази хипотеза срокът
не може да е 35-ят ден отново. (Реплики.)
Колеги, по т. 1.7. втори абзац, този срок за новите избори – но
не по-късно от 35 дни преди изборния ден е посочен в Изборния
кодекс. За частични избори ние трябва да го определим. И ако
следваме логиката на закона за нови избори, тук при частични
избори трябва да бъде с три дни по-рано от крайния срок за
регистрация на кандидатските листи, т.е. да бъде не по-късно от 28
дни преди изборния ден. (Реплики.)
По тази т. 1 – регистрация на партии, аз не съм си отбелязала
друго, на което да ви обърна внимание и което да е много поразлично от общите избори.
Регистрацията на коалиции по същия начин е структурирана
с подточки: 2.1, 2.2., 2.3., 2.4. И в подточки са отделени текстове,
които са свързани с изброяване на необходими документи за
регистрация, както и където има срокове, които са различни за
частичните и за нови избори.
И ако сме възприели, когато се отмени от съда обжалвано
решение за отказ за регистрация, ако сме възприели за частичните
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избори не по-късно от 27 дни преди изборния ден, ще добавя този
срок и в т. 2.14. по отношение на коалициите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава да се върнем на първото
предложение: да е 28-ят ден, за да може като приемаме решението за
регистрацията в ОИК, там да е на 28-я ден. (Реплики.)
Там няма нужда да се слага срок…
Оттеглям си предложението, тъй като логиката на Изборния
кодекс е да задължи ЦИК да регистрира. Оттам-нататък комисиите,
които са общинските, са длъжни вече да ги регистрират преди да са
регистрирани кандидатите. Преди крайния срок за регистрация на
кандидатите или заедно с него, за да могат да подадат кандидати.
Така че по закон си оставя онзи срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, понеже се обсъждаше, че
този текст трябва да намери място и при регистрацията на партиите
и коалициите в ОИК, в проекта на решение, подготвено от колегата
Бойкинова, тези срокове са предвидени и такъв текст има. Така че
като дойде ред на това решение, няма основания за тревога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, други коментари?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, точка 3 е относно промени в
състава на коалиция. Тук мисля, че почти няма промени. Има
промени в Изборния кодекс по отношение на местните коалиции,
обаче в т. 3.1. този срок: не по-късно от 35 дни преди изборния ден, е
при нови избори, а при частични избори според мен би трябвало да
бъде 20 и… Това са промени в състава на коалиция, настъпили след
регистрацията й в ЦИК. При новите избори е не по-късно от 35 дни
преди изборния ден, а на 32-я ден ЦИК трябва да отбележи в
регистъра тези промени.
При частичните избори тогава срокът ще бъде 27 дни преди
изборния ден, за да имат възможност да правят промени и
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промените, които са настъпили в състава на съответната коалиция,
да се отбележат в регистъра на ЦИК не по-късно от 25 дни преди
изборния ден. Това е срокът за регистрация на кандидатските листи.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Пак е 35 дни – т. 3 от 464.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Срокът за промяна в състава на
коалиция при нови и при частични избори може да се извърши с
подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден, а
Централната избирателна комисия отбелязва в регистъра на ЦИК
тези промени не по-късно от 32-я ден.
Това означава, че по същия начин трябва да бъдат и
сроковете в т. 3.5., която е свързана с промени, настъпили в състава
на коалиция, изразяващи се в напускане на партия от състава й,
защото се подават със същото заявление. Законовият текст е не покъсно от 32 дни преди изборния ден при нови избори. При частични
избори остава този същият срок.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Партията може да каже: излизам от
състава на коалицията и може да няма решение на коалицията. ЦИК
е взела решение, че партията е излязла… Ако не ме прекъсваш, ще
чуеш: защото може да не е извършена промяна в наименованието на
коалицията. Тази промяна да е само с излизане от партията.
Партията не може да вземе вместо коалицията решение, че й прави
промяна в наименованието. Затова има по-дълъг срок, ако дотогава
не дойде нещо, ЦИК да промени като заличи името на излезлите
партии от наименованието на коалицията. Вижте, че тази
възможност е на ЦИК само да заличи излезлите партии. За такава
промяна в наименованието става дума. Нали така? (Реплики.)
Кой беше общият текст за излизане от коалиция?
При частичните избори срокът ще е 25-дневен за вземане на
решение на ЦИК за промяна в наименованието на коалицията,
защото този срок е срокът за регистрация на кандидатите, както е
решено в чл. 144, ал. 5 при общите избори. (Коментари и уточнения
без микрофон.)
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Да отговоря на поставения въпрос. Колегата Пенев
справедливо каза, че чл. 469, ал. 3 е само за промяна в
представителството на партия или коалиция или промени в уставите
или решенията, т.е. само за определените тези две настъпили
промени, а не изобщо и не е това, което е съвсем различно –
включване на нови партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по т. 3 от раздел трети имате
ли бележки?
Колеги, следващият раздел четвърти е: Изпращане на
списъци след допускането/регистрацията за участие в изборите на
партии и коалиции. Това са задълженията на Централната
избирателна комисия да изпрати списъците с допуснатите и
регистрирани партии и коалиции незабавно след изтичане на
сроковете за регистрация.
Раздел пети е заличаване на регистрация на партия или
коалиция. В подточки „а“ и „б“ са посочени различните срокове,
съответно за нови и за частични избори. И в т. 2 – с кое заявление се
извършва заличаването. Това е Приложение № 37-МИ. Също мисля,
че не е необходимо да бъде изменяно съобразно промени в Изборния
кодекс.
Раздел шести е справка в списъците по раздел ІІІ, т. 1.5.,
буква „г” и т. 2.8. Ще погледна после дали номерацията е точно тази.
Да, ще се променят тези точки, защото в раздел първи добавихме
нов абзац за непълнотите и несъответствията, но ще ги приведа в
тяхната поредност после.
Това е справката в подписките на партиите и коалициите,
които ще бъдат регистрирани за първи път за участие в нови избори.
И раздел седми - Подаване на документи за регистрация.
Колеги, раздел седми е относно подаването на документите.
Само че ви предлагам в т. 1 текстът да бъде: Централната
избирателна комисия определя мястото и срока за приемане на
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документи за допускане, съответно регистрация на партиите и
коалициите за участие в частични и/или нови избори и за промени в
състава на коалициите и ги обявява на интернет страницата си.
И последният раздел – на мен ми е под въпрос дали трябва да
го има тук – за регистрация в ОИК. Но за напомняне на участниците,
че има и такава, може би е по-добре да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Колеги, чухме промените, които всъщност заедно
направихме. Единственият въпрос, който остана, е във връзка с
номерацията.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
проект за решение. Моля да гласуваме.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, според мен това е Решение № 3340-МИ.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
8б Проект на решение относно гласуване на избиратели с
увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови
избори за общински съветници и нови и частични избори за
кметове, за които указът на президента на републиката за
насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.
Следващият проект на принципно решение ще докладва
госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е
проектът за решение за гласуване на избиратели с увредeно зрение
или със затруднения в придвижването в нови избори за общински
съветници и нови и частични избори за кметове, за които указът на
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президента на републиката за насрочването им е обнародван след 26
май 2016 г. В това решение са съобразени измененията на Изборния
кодекс, които влязоха в сила на 26 май 2016 г. и приложенията,
които са споменати в решението, според мен не подлежат на
промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? (Реплики и уточнения без микрофон.)
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с приложенията към него.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3341-МИ.
И преминаваме към следваща точка от дневния ред:
8а Проект на решение относно реда за проверка на
списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на
партиите и коалициите за участие в нови избори за общински
съветници и нови и частични избори за кметове, за които указът
на президента на републиката за насрочването им е обнародван
след 26 май 2016 г.
Докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, заедно с колегата Ганчева сме
подготвили този проект, който е във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали и е с проектен № 3332. Касае се за реда за проверка
на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите
и коалициите за участие в нови избори за общински съветници и
нови и частични избори за кметове, за които указът на президента на
републиката за насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.
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Фактически необходимостта от приемането на това ново
принципно решение произтича основно от промяната в чл. 133, ал. 2,
т. 5 и в чл. 140, ал. 3, т. 6, а именно въвеждането на изискването при
съставянето на списъците подписите на избирателите да се полагат
пред упълномощени от партията или коалицията лица. Така че тези
промени наложиха промяна и на това принципно наше решение.
Сега аз също, следвайки логиката на Камелия Нейкова, на
предишния докладчик, съм се опитал да подготвя заедно с колегата
Ганчева този проект на решение да не бъде обвързан само с
изборите на 2 октомври 2016 г., а да бъде принципно решение,
поради което няма посочени в него конкретни дати.
По принцип решението възпроизвежда почти изцяло вече
приетото наше предишно Решение № 1523-МИ от 18 август 2015 г.
Ще ви обърна внимание само на новите неща.
В т. 1 сме предвидили изрично позоваване на това, че
списъкът се предава ведно с техническия носител, съдържащ
списъка в структуриран електронен вид, доколкото и в самите
текстове на закона вече изрично се сочи, че се предава и хартиеният
носител, така че да е ясно, че се предава и хартиеният носител, и
техническият носител, макар че ние винаги сме практикували това,
но все пак да е изрично посочено в текста на решението.
След това в т. 2 има допълване на текста, като е записано
съответно, че проверката се извършва само при наличие на
саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията или
коалицията лица, и съответно обхваща данните, които са се
проверявали и при произведените вече общи избори.
В т. 4.2. има едно ново тире – точно преди общ брой лица без
избирателни права. И това тире е: брой саморъчни подписи на
избиратели, неположени пред упълномощено пред партията или
коалицията лице. Помислете дали да е така, колеги или? Да няма
подпис, т.е. те ще са положени… (Коментари и уточнения без
микрофон.)
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Колеги, предлагам корекция по отношение на така
изготвения проект. В т. 2 – първо тире, да не бъде към 24 април 2015
г., тъй като правим решението принципно. Да бъде шест месеца
преди изборния ден.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не по-късно от шест месеца преди
изборния ден.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да.
Последното обаче, което моля да погледнем, за да не
сгрешим, е срокът за извършване на проверката. В т. 4.4. и в т. 5 аз
съм записал, че срокът на проверката е 35 дни и ЦИК установява
резултата в същия срок – 35 дни. Но понеже е и за частични, и за
нови избори, на мен ми се стори, че няма разлика, обаче ако греша…
(Реплики, уточнения.)
В т. 4 сроковете ще бъдат: 42 дни за нови избори и съответно
32 дни за частични избори. Такъв ще бъде срокът съответно и в т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
предложения да имате? – Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Обхватът на проверката всъщност
протоколът, в който се дават данни от извършената проверка.
Всъщност това е обхватът на проверката по т. 4.2. Имаме и точка, в
който казваме: некоректни ЕГН. Имаме и точка: непълни имена.
Несъответствие между име и ЕГН при положение, че те са пълни и
са коректни, което означава, което означава, че пак е некоректен
записът в списъка, няма. Поне аз не виждам тук или не ми стана
ясно от изброените. (Реплики.)
Да, аз предлагам да има: брой несъответствия между ЕГН и
имена…
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение, с
промените, извършени в т. 2, първо тире; в т. 4.2. – звездичка
последна; в т. 4.4. относно дните; и в наименованието относно.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3342-МИ.
С това приключихме приемането днес на принципни решения
по повод местните избори, изборните книжа ще бъдат утре.
Колеги, продължаваме с:
9. Проект на решение за изменение и допълнение на
Решение № 8.
Госпожо Солакова, вие сте докладчик.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван проект на решение за изменение и допълнение
на Решение № 8 за определяне на съставите на работни групи и
техния предметен обхват. Аз благодаря на колегите, които
съдействаха за изготвянето на този проект. Надявам се да не ги
обидя като не ги назовавам поименно.
Колеги, в Решение № 8 в частта относно Работна група 1.10.
се налага изменение с оглед на предсрочно прекратени пълномощия
на наш колега – ръководител на групата. И се представя проект с нов
състав на Работната група по подготовката и организацията на
изборите извън страната в състав – виждате го – с ръководител:
Йорданка Ганчева, членове: Георги Баханов, Владимир Пенев,
Александър Андреев, Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев, Цветозар
Томов, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Ивайло Ивков.
С оглед на новите изменения в Изборния кодекс, и
възлагането на нови дейности на Централната избирателна комисия,
проектът на решение предвижда създаването на нова работна група,
която е с номерация, следваща номерацията на работните групи,
които са създадени до този момент с Решение № 8. Работна група
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1.16. в състав: ръководител – Цветозар Томов, членове: Александър
Андреев, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев и Емануил Христов. На този
етап това са колегите, които се заявиха. Ако има други желаещи, ще
бъдат дописани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, само да
допълня. Заявиха се господин Андреев, господин Христов, господин
Чаушев и разбира се господин Томов, като ръководител, а името на
господин Ивков е написано, защото аз вчера го предложих, но не
можах да потърся неговото съгласие. Затова сега се обръщам към
него да потърся неговото съгласие.
Междувременно заповядайте, госпожо Нейкова, и всички
останали, които биха искали, разбира се.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, още в началото в относно аз
смятам, че трябва да добавим и Решение № 1486 от 21 май 2015 г.,
което също е за изменение и допълнение на Решение № 8, и т.н. То
също е касаело промяна в няколко работни групи.
Не знам дали сега е моментът, но аз мисля, че има и други
работни групи, в състава на които се налага промяна. Аз лично
смятам, че има нужда от промяна в наименованието на работната
група, като например: Работна група по изготвяне на правила за
експериментално машинно гласуване – тя вече е изчерпала своето
предназначение. Така че може би трябва да помислим, ако не сега…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно питане, оставяйки
настрана попълването на съставите. Защо трябва да има
самостоятелна група, като би могло работната група, която работи
по отношение на машинното гласуване, да бъде обща заедно с
експерименталното машинно преброяване, тъй като считам, че те са
свързани така или иначе и общо взето и хората, които влизат в
едната, са част и от другата група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Андреев, приемам въпроса ви, защото аз много мислих по този
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въпрос. Считам, че трябва да бъдат две отделни групи поне към
настоящия момент, дотолкова доколкото машинното преброяване,
което ще се осъществи, ще бъде в много секции. И ние вече приехме
да е на територията на 31 района. Това е сериозна работа. А
машинното преброяване отделно е допълнителна сериозна работа,
която тепърва започва и затова е добре две обособени групи да се
занимават с продължаване на машинното гласуване, което става все
по-масово, а другата група да концентрира усилията си, както знаете
в момента ние правим проучване за преброяването; след това има да
се подготвя съответната документация. Успоредно, паралелно от
едни и същи хора ми се вижда трудно това да се свърши. Но
приемам вашата забележка, че след като ние направим
експериментално машинно преброяване сега и може би още веднъж,
тогава двете групи биха могли да се обединят.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Считам, че с оглед и на
предстоящата сериозна работа, която е в тази група, трима човека са
прекалено малко. Затова аз бих предложил да бъдат включени доста
повече колеги. Включително и тези колеги, които са в машинното
гласуване, за да може все пак тази група да я има. Защото с трима
души, съжалявам колеги, но мисля, че не би могло да се проведат
тези цели, за които се образува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И отделно от това, ако остане в
този си вид – да се подложи на гласуване да има отделна група, аз
предлагам все пак и колегата Сидерова да бъде включена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да. Това са
колегите, с които вчера можахме да говорим, но в момента аз
апелирам към всички вас и други колеги да се включат.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз изразявам съгласие да бъда
включен и в тази група.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев. Госпожо Сидерова?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз също съм съгласна, тъй като съм и
в групата за машинното гласуване. Но моля да бъда извадена от
групата за чужбина – 1.10. Там има доста хора. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение, ведно с
допълнението в относно – и Решение № 1486 от 21 май 2015 г.; в т.
1.10. да отпадне името на госпожа Сидерова; в т. 1.16. нова
ръководителят да бъде господин Томов, а като членове да бъдат
госпожа Сидерова, господин Андреев, господин Чаушев, господин
Христов, господин Пенев, господин Ивков; и промяна в
наименованието на работната група за експериментално машинно
гласуване – думата „експериментално“ да отпадне.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3343.
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
10. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Упълномощавам за
няколко минути госпожа Солакова да води.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-06-662 от 28.07.2016 г., което е от заместник-кмета на община
Бяла и е относно отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за
общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на
Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с
предаване на изборните книжа от местните избори на отдел
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„Държавен архив“ – Варна. Приложена е заповед със съответния
номер на заместник-кмета и протокол от 13.07.2016 г. – 4 листа.
За сведение.
Също за сведение ви докладвам писмо от кмета на община
Девня, с вх. № МИ-06-676, което е в изпълнение на наше Решение №
2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и Решение № 3296-ПВР/МИ от
12 юли 2016 г., относно разрешение за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали.
Приложено ни е изпратен протокол на постоянната експертна
комисия при община Девня за извършена експертиза на книжа и
материали от произведените избори за общински съветници и
кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и предаването им на отдел
„Държавен архив“; копие от протокол от 13.07.2016 г., копие от
протокол от 15.07.2016 г. и копие от заповед със съответния номер № 1002-К-112 от 15.07.2016 г.
Колеги, установявам, че в преписката липсва копие от
заповедта. Ще проверя дали е в деловодството и ако не е, ще се
свържа по телефона за своевременното изпращане, тъй като е
описано като приложение.
За сведение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Христов има думата за
следващ доклад.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е писмо с вх. №
МИ-06-679 от 1 август т.г. от кмета на община Опан. То е във връзка
с дадено вече от нас разрешение за отваряне на помещението и тя ни
изпраща съгласно т. 31 от нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18
октомври 2015 г., необходимите документи, съответно протоколите
при отварянето на помещението, заповедта на кмета на общината,
съответно
решенията,
приемо-предавателен
протокол
за
извършената работа. Също така има и акт за унищожаване на
неценните документи. Всички необходими документи са изпратени.
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Докладвам за сведение, че е изпълнено задължението им.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Колегата Сидерова има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получили сме с вх.
№ МИ-06-548 от 8 юли 2016 г. писмо от община Карнобат,
подписано от кмета на общината, с което ни уведомяват, че всички
книжа в обсега на Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през
2011 г., са предадени на Държавна агенция „Архиви“, Дирекция
„Регионален архив“ – Бургас. А книжата от президентските избори
ще продължат да се съхраняват в общинската администрация.
За сведение.
Другото писмо, което е за сведение, е от община Кочериново.
Съгласно нашите изисквания и дадено разрешение с Решение №
3277 от 30 юни 2016 г., е извършено отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите,
произведени за общински съветници и кметове и за президент на
републиката през 2015 г. Входящият № е МИ-06-569 от 11 юли 2016
г. За предаване на книжата от общинските избори за съхранение на
„Държавен архив“. Извършено е предаването и в изборното
помещение са запечатани и ще продължат да се съхраняват книжата
от президентските избори, произведени през 2011 г. Уведомяват ни
и за това, че след като извършат унищожаването на останалите
книжа и материали, ще ни изпратят съответните документи и
протоколи затова. Към настоящия момент представят заповедта на
кмета, с която е назначен съставът на комисията, която ще отваря
помещението, както и протоколът за извършеното отваряне на
помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
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Продължаваме със следващ докладчик – това е господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-671
от 28 юли 2016 г. е постъпило писмо, подписано от кмета на община
Петрич, подпечатано с печата на общината. Същото е относно
предоставена информация за извършена експертиза и предаване за
постоянно съхранение в Регионален държавен архив – Благоевград,
и унищожена неценна документация от произведените избори за
общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. в
община Петрич, съгласно нашето Решение № 1392 и № 1393.
Към писмото е приложен протокол на експертната комисия
от 28.04.2016 г., актът за унищожаване на неценни документи с
изтекъл срок за съхранение от 28.04.2016 г., писмо от Дирекция
Регионален държавен архив – София, отдел „Държавен архив“ –
Благоевград, с което уведомяват кмета на община Петрич, че не
възразяват на унищожаването на делата, които са описани в акта за
унищожаване, както и Заповед от 25.07.2016 г. на кмета на община
Петрич за определяне на комисията, и протокол от 26.07.2016 г. за
извършената дейност.
Това е за сведение, колеги.
Следващото писмо е с вх. № МИ-15-884 от 26 юли 2016 г.
Подписано е отново за кой ли път от председателя на общинската
избирателна комисия – Благоевград, и секретаря на ОИК –
Благоевград, въпреки че им изпратих писмо, че тази информация
следва да ни се предостави от кмета на община Благоевград, а не от
общинската избирателна комисия, съответно нейния председател и
секретар. Въпреки това писмо, явно трябва и по телефона да се чуя с
тях, за да им обясня, че това е задължение на кмета на община
Благоевград, а не е на общинската избирателна комисия.
Въпреки всичко ни е изпратен от тях протокол от 21.07.2016
г., с който са отворили, разпечатали са помещение по искане за
предоставяне на заверени копия и страници от избирателни списъци
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за различни секционни избирателни комисии, по искане на ОД на
МВР – Благоевград. Подписано „вярно с оригинала“ и подпечатано
от ОИК – Благоевград. Заповед № 140 от 18.07.2016 г. на кмета на
община Благоевград, с която определя длъжностните лица, които да
участват при отварянето на запечатаното помещение, подписано за
кмет на община Благоевград от временно изпълняващия Янко
Янков. И ни е предоставено писмото от ОД на МВР – Благоевград, с
което се иска предоставянето на заверени копия от избирателните
списъци. Това е за сведение.
Колеги, поемам ангажимент да уведомя колегите и по
телефона, че това не е тяхно задължение, а е задължение на кмета,
въпреки че писмено им го бях изпратил. Отново за сведение.
И последното по тази точка е от община Дупница, с вх. №
МИ-06-660 от 28 юли 2016 г., подписано за кмет на община Дупница
и подпечатано с печата на същата. Изпращат протокол и разписка за
предадените книжа от местните избори през 2011 г. – първи и втри
тур, със срок постоянно съхранение, в отдел „Държавен архив“ –
Кюстендил, както и акт за унищожаване на неценни документи. Има
приложена разписка за приемането на архивни документи от 30 март
2016 г., протокол от 29 март 2016 г., подписан и подпечатан вярно с
оригинала, писмото от Държавна агенция „Архиви“ до кмета на
община Дупница, с което нямат забележки и възражения по
предложените за унищожаване неценни документи с изтекъл срок на
годност, акта за унищожаване на неценни документи от 4.07.2016 г.,
протокол от 4.07.2016 г. за работата на комисията.
Също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № МИ-14-167 от 29 юли 2016 г. на община
Дряново, подписано от кмета на община Дряново инж. Мирослав
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Семов, който иска от Централната избирателна комисия да бъде
предоставено с решение разрешение за отваряне на запечатано
помещение в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, стая 305, в която се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., с цел
архивирането им в „Държавен архив“ – Габрово.
С оглед липсата на уточнение дали в същото помещение се
съдържат и изборните книжа и материали от други избори, поисках
чрез наето деловодство да получим писмено уточнение във връзка с
това и ви докладвам към същия входящ номер получен имейл от
община Дряново от 2 август 2016 г., с което уточняват, че вътре се
съхраняват изборните книжа и материали от президентските избори
през 2011 г. и също така от местните избори и националния
референдум от 20165 г., както и от новия избор за кмет на кметство
Гостилица на 13 март 2016 г.
Във връзка с това съм подготвил проект на решение с № 3225
и е в моята папка. Тъй като новият избор е свързан с общите избори,
там също се прилагат съгласно нашето Решение № 1392 същите
условия за съхраняване и в тази връзка не е включен самостоятелно
отделно. Моля да го погледнете и да приемем решение, с което да
дадем разрешение за отваряне на помещението с цел архивирането
на книжата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, имате ли коментари по проекта? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3344-ПВР/МИ.
И следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ14-163 от господин Гуджеров, кмет на община Раковски, за отваряне
на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа от
произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и такива
за президент и вицепрезидент. Решението ще е с инициали ПВР/МИ.
Предлагам проект, който е в моя папка, със стандартно
решение и с указания как да се съхраняват, докога от едните избори
и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3345-ПВР/МИ.
С това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следващата точка:
11. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. №
МИ-15-788 от 01.08.2016 г. Това е искане за заплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Хасково.
Има съответните контролни листове и справки от счетоводството.
Става въпрос за следното:
Заседание на 10.06.2016 г., на което са присъствали
председател, секретар и 7 членове, на което са разглеждали сигнали
за нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА за кмет на кметство.
Предлагам на основание т. 1, буква „б“ от Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. на ЦИК да им се изплати това възнаграждение за това
заседание.
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Следващото заседание е на 17.06.2016 г., на което са
присъствали председател, секретар и 7 членове. Също са
разглеждали сигнал за прекратяване правомощията на кмет на
кметство Тракиец. Съответно предлагам да се заплати това
заседание по т. 1, буква „в“ на наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г.
На 22.06.2016 г. също са имали заседание, на което са
присъствали председател, секретар и 8 членове. Също са
разглеждали предложение и сигнал за прекратяване правомощие на
кмет на кметство. Предлагам също да се заплати.
На 27.06.2016 г. заседание, на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 5 членове – също са
разглеждали за други кметства. Различни са кметствата, затова днес
се и докладваха предложенията. За друг кмет става въпрос.
На 29.06.2016 г. заседание, на което са присъствали
председател, секретар и 8 членове. Предлагам на основание т. 1,
буква „в“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. също да им се
изплати съответното възнаграждение на колегите от ОИК.
Дежурство на 16.06.2016 г., което е за председател, за
подготовка на материалите за заседанието на 17.06.2016 г. Да се
изплати по т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК. Предлагам да му се изплати.
На 21.06.2016 г. – дежурство също на председател. Да се
изплати по т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. за подготовка на заседанието на 22.06.2016 г.
На 24.06.2016 г. – дежурство на секретар. Да му се изплати
също по т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.
за подготовка на заседание.
И дежурство на 28.06.2016 г. от секретар и член. Да се
изплати също по т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. за подготовка на заседание.
Предлагам да се гласува този тип плащания за ОИК –
Хасково.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам да имате коментари. Затова подлагам
на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: От общинската избирателна комисия –
Попово, е получено искане с вх. № МИ-15-721 от 25.05.2016 г.
Колегите искат заплащане на възнаграждение за заседание,
проведено на 18 май 2016 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 6 членове, на което са взели
решение за прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Баба
Тонка. Предлагам да им се изплати това заседание на основание чл.
463, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс, с което ни уведомяват за
насрочване на съответните избори, за което ние се произнесохме.
Дежурство на 17 май 2016 г., на което са присъствали
председател, секретар и един член, за подготовка на заседанието и
окомплектоване на документацията. Предлагам на основание т. 12,
буква „а“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. да им се
изплати.
По преписката има съответните контролни листове и
съответно справките от счетоводството. Предлагам да се изплати на
ОИК – Попово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И още един доклад, уважаеми колеги. За
днес свършвам с възнагражденията. Искане с вх. № МИ-15-856 от
14.07.2016 г. Искането е от Общинската избирателна комисия –
Крумовград, за проведено заседание на 8.07.2016 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8
членове, на което заседание са взели решение за уведомяване на
ЦИК за влязло в сила решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмет на кметство. Предлагам на основание чл. 463,
ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс да им се изплати това заседание.
Дежурство на 7.07.2016 г., дадено от секретар за подготовка
на материали за проведеното заседание. Да се изплати по т. 12, буква
„а“ от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. Предлагам да се
изплати това възнаграждение на секретаря.
Съответно дежурство на 11.07.2016 г. от председател и
секретар, на което са окомплектовали и изпращали документи по
преписка към съответните органи на дознание и до ЦИК. Предлагам
на основание т. 12, букви „б“ и „г“ – отваряне на помещение, и „е“
да им се изплатят тези дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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ЕРХАН
ЧАУШЕВ:
Нямам
повече
доклади
за
възнаграждения. Но тъй като съм взел думата, да кажа:
Взехме решение за машинното гласуване. Предлагам на
страницата да се сложи булет „Машинно гласуване“, за да се
изпълни съответната разпоредба на закона – да влезе булет
„Машинно гласуване“ на първа страница от хронограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е
важно и трябва да се направи такова поле на страницата ни
съобразно сроковете ни по Изборния кодекс. Затова подлагам на
гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-910 от
2.08.2016 г. – искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Плевен, за проведени заседания
и дежурства през м. юли 2016 г. Искането е комплектувано с
необходимите документи от ОИК, извършен е предварителен
финансов контрол. Приложен е контролен лист, като становището е,
че може да бъде поето задължението без забележки. Изготвена е
справка за размера на сумите и възнагражденията, които следва да
бъдат изплатени.
Общинската избирателна комисия е имала дежурство на
1.07.2016 г. от двама представители на комисията; заседание на
4.07.2016 г.; дежурство на 7.07.2016 г. от двама представители;
заседание на 8.07.2016 г. и на 11.07.2016 г. – дежурство от
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председателя на комисията. Към искането са представени
необходимите документи по наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015
г., удостоверяващи основанието за провеждане на заседанията и
дежурствата, които са в съответствие с решението.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението така както е
направено в искането на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-898 от
28.07.2016 г. – искане от общинската избирателна комисия –
Свищов, за изплащане на възнаграждение за заседание и дежурство.
Приложен е контролен лист от предварителния финансов контрол
със становище, че може да бъде поето задължението без възражения,
без забележки; справка за размера на сумите за възнаграждение.
Общинската избирателна комисия е имала дежурство на
25.072016 г., дадено от трима членове, и заседание на 26.07.2016 г.
Към искането са приложени документите по наше Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г., даващи основание за изплащане на така
направеното искане за възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
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Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № МИ-15-908 от 01.08.2016 г. – искане от общинската
избирателна комисия – Хасково, за изплащане на възнаграждения за
две заседания и две дежурства. В по-ранните точки, в сутрешното
заседание ви докладвах. Свързани са с прекратяване на
пълномощията на кметове на кметства – няма да ги изброявам
всичките, и съответно взимане на решение за уведомяване на
Централната избирателна комисия, която да направи предложение
до президента за насрочване на частични избори.
Придружено е със справка с контролен лист, който е качен
във вътрешната мрежа, и справка за изплащане на
възнагражденията.
Едното заседание е проведено на 12.07.2016 г. Присъствали
са председател и 8 членове. Основанието за изплащане е раздел І, т.
1, буква „в“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. Предлагам
за изплащане.
Второто заседание е на 20.07.2016 г., на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
Основанието е същото, тъй като пак е свързано с прекратяване на
пълномощията на кметове на кметства.
И две дежурства. Първото дежурство е на 11.07.2016 г.,
дадено от председател, във връзка с подготовка на заседанието,
което е на 12.07.2016 г.
Второто дежурство е на 19.07.2016 г., дадено от член, пак във
връзка с подготовка на заседанието от 20.07.2016 г.
Предлагам за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Господин Христов е следващият докладчик.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е писмо от
общинската избирателна комисия – Гурково, област Стара Загора, с
вх. № МИ-15-901 от 29 юли 2016 г., за проведени две заседания – на
8 и на 15 юли 2016 г. И двете заседания са проведени, формално
казано, по един и същ повод.
Първото заседание е проведено, тъй като една от общинските
съветници е подала заявление за освобождаване като общински
съветник, но го е подала до общинския съвет и общинският съвет
уведомява общинската избирателна комисия. Те обаче вместо да
вземат директно решение, са направили заседание, на което са й
връчили уведомление, че са получили това от общинския съвет и тя
има право в тридневен срок да обжалва. Това е първото заседание.
Второто заседание една седмица по-късно е вече, тъй като
нямало обжалване, са я освободили и са назначили на нейно място
следващ общински съветник. Според мене няма място за основания,
но за съжаление Изборният кодекс така е написан, че дори да си
подадеш сам молба, имаш право в тридневен срок да обжалваш –
нещо, което според мене е малко нередно.
Но така или иначе предлагам да бъдат изплатени тези две
възнаграждения, като на първото заседание са присъствали
председател, секретар и 5 членове, а на второто заседание са
присъствали председател, секретар и 7 членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-909
от 1 август 2016 г. е получено искане за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание от общинската избирателна
комисия – Макреш. ОИК – Макреш, е провела две заседания: на
22.07.2016 г., в състав: председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове. Събрала се е по повод препратеното й от
председателя на общинския съвет – Макреш, заявление за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община
Макреш. На въпросното заседание колегите във връзка с чл. 42, ал. 3
от ЗМСМА са написали уведомление и са го изпратили до кмета на
община Макреш.
На 29.07.2016 г. комисията също в пълен състав председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, се е
събрала и е разгледала заявление от същия кмет на община Макреш,
който си е оттеглил заявлението за предсрочно прекратяване.
Към преписката са изпратени копия от протоколите за
проведените заседания. Предлагам да гласуваме изплащането на
тези две възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: с ВХ. № ми-15-902 ОТ 29.07.2016 г. сме
получили писмо от общинската избирателна комисия – Вълчедръм, с
искане за изплащане на възнаграждение за едно проведено
заседание. Заседанието е проведено на 27 юли 2016 г. Присъствали
са председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
Комисията се е събрала във връзка с решение № 8621 на Върховния
административен съд, и съответно е прекратила предсрочно
пълномощията на общински съветник. Приложила е протокол от
заседанието, както и решението, което е взела, и е обявила съответно
следващия за избран. Предлагам да гласуваме изплащането на това
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-15-912 от 2 август 2016 г.
сме получили искане от общинската избирателна комисия –
Монтана, за изплащане на възнаграждение за едно заседание, което
ОИК – Монтана, е провела на 29.07.2016 г. На заседанието са
присъствали председател, заместник-председател, секретар 8 и
членове. Комисията се е събрала по повод изпратена им от
областния управител на Монтана жалба-сигнал от Любомир
Трифонов Манов, съдържаща твърдения за нередности в кметството,
както и за злоупотреба с общински средства. След като са
разгледали съответно жалбата – тя разбира се има много адресати:
министър-председател, главен прокурор – те са взели решение да
изготвят писмено становище и да го изпратят до областния
управител. Ето това е съдържанието на преписката.

59
Предлагам да гласуваме изплащането на възнаграждение за
това проведено заседание на общинската избирателна комисия –
Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
И последен докладчик по тази точка е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви един случай с
възнаграждение, както следва:
На 23 юни 2016 г. взехме протоколно решение да изплатим
възнаграждения за определен брой членове на Общинската
избирателна комисия – Лесичово, присъствали на заседанието. И ако
си спомняте, имаше и пет дежурства. Имахме дебат, но както и да е,
в крайна сметка като първо искане, решихме да изплатим и на
петимата. Председателстващ тогава беше госпожа Мусорлиева.
След това обаче, макар че в писмото сме написали за
възнаграждения за заседания и дежурства и аз съм го видял, но явно
съм допуснал опущение като не съм проверил как е изготвена
справката. И сега виждам по сигнал на колегата Баханов, с когото са
се свързали по телефона по времето, през което съм бил в отпуск, че
следва да го поправим.
Има два варианта. Аз не зная как процедираме в тези случаи,
но доколкото имаме вече протоколно решение, аз предлагам да
приложим ново писмо и справка само за дежурствата, като пак се
позовем на същото заседание. Другият вариант е да кажем, че
прилагаме поправена справка, като допълним дежурствата. Тоест,
ощетили сме ги, че ще получат по-късно възнаграждение тези, които
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са били дежурни при отварянето на съответното помещение.
Грешка, която трябва да изправим по един от тези два начина.
Аз предлагам първия вариант, за да не правим никакви
поправки, а просто с ново писмо и с нова справка само относно
дежурствата със същото основание да изпратим на общинската
избирателна комисия – Лесичово, с копие до кмета на община
Лесичово. Просто с отделна справка и отделно писмо да го одобрим,
а да н правим поправки, тъй като първата ни справка не е грешна, а
не е пълна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тогава пишем
допълнение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Промени или нова справка? – Аз
предлагам с едно писмо да напишем, че прилагаме нова справка за
дадените дежурства и да приложим съответната справка само с
дежурства за пет човека, без да поправяме предишната, която е в
сила, тя не е грешна. (Реплики.)
Аз ще приема всяко предложение. Както кажете, така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,
разбирам вашия мотив за предложението ви, но ми се струва, че е
добре или да допълним предходната справка, за да стане ясно, че е
за възнаграждения и дежурства за заседания, които преди сме
изплатили, са в сила, и да допълним с това дежурство. Или да
изпратим изцяло коригирана справка.
(Уточнения без микрофон.)
Колеги, в оперативен порядък уточнихме.
Който е съгласен да бъде изплатено възнаграждението за тези
дежурства. Всъщност и несъгласните би трябвало да гласуват.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред,
която като изчерпим, ще приключим днешното заседание.
Останалите точки ще разгледаме утре. Важни неща имаме в
докладите по писма. Предполагам, че ще докладваме също толкова
експедитивно.
12. Доклади по писма.
Колеги, първи докладчик по тази точка съм аз.
Бих искала да ви уведомя, че с вх. № ЦИК-05-11 от
03.08.2016 г., публикувано във вътрешната мрежа, е получен
окончателният одитен доклад за резултатите от извършен финансов
одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. Колеги, одитното
становище е за заверка „Без резерви“. За сведение.
Молбата ми е да се запознаете с одитния доклад, освен за
сведение, и за публикуване на одитния доклад и одитното становище
на интернет страницата на Централната избирателна комисия в
съответната рубрика, в която ги публикуваме.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, ще ви докладвам бързо и за сведение към днешна
дата, номера към ЦИК-07-90 в превод, с което сме получили писмо
от Република Корея във връзка с осъществяваното там машинно
преброяване на гласовете. Колеги, тази преписка – тя е преведена и
ще я прочетете, но към тази преписка съответното приложение не е
приложено. Поради тази причина ви уведомявам, че ще възложа на
деловодството изпращане обратно на писмо с молба да бъдат
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приложени съответните приложения, които съдържат технически
спецификации и други. Но към днешна дата казвам, че вероятно в
най-кратко време ние вече ще имаме един пълен пакет от документи.
На второ място ви информирам, че сме получили и от
Централната избирателна комисия на Германия техния отговор. Той
съдържа единствено информация относно забраната за гласуване
посредством интернет в Германия.
Всичките тези преписки, колеги, които са свързани с
машинно преброяване, ще помоля да бъдат събрани на едно място,
тъй като докладчици сме били и аз, и госпожа Нейкова, и господин
Чаушев, и след като бъдат комплектувани ще бъдат качени във
вътрешната мрежа и разбира се ще се раздадат на новата работна
група, която от този момент насетне поема своите функции.
На следващо място, колеги, отново за сведение, с вътрешен
№ ЦИК-06-11 ние взехме протоколно решение за осигуряване на
достъп до страницата на Агенцията за обществени поръчки за
господин Желязков. Информират ни, че господин Желязков е
получил достъп.
Позволете ми да използвам случая – вярно е, че днес не е
измежду нас, но беше заместник-председател на Централната
избирателна комисия. Госпожа Маргарита Златарева днес има
рожден ден и аз я поздравявам от този микрофон: Да бъде жива и
здрава, да бъде много успешна и разбира се, да бъде много
щастлива. Поздравявам я разбира се от името на цялата Централна
избирателна комисия.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-03-21 от 03.08.2016 г. Всъщност това е нашето
писмо с резолюция на министър-председателя, върнато в ЦИК и
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заведено в деловодството. Това писмо е във връзка с транспортното
осигуряване на Централната избирателна комисия. Може би копие
от него следва да изпратим на началника на Националната служба за
охрана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предлагам копие от писмото да изпратим на началника на НСО с
придружително писмо незабавно да бъде осигурен съответният
специализиран транспорт като за активен период, съгласно
съответното писмо.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от главния счетоводител на Народното събрание във връзка
със Споразумението между двете институции, с вх. № ЦИК-02-35 от
28 юли 2016 г., за разходи за м. юни 2016 г. Да се предостави на
главния счетоводител за извършване на проверка и при коректно
представяне на всички документи по споразумението – за изплащане
на дължимото.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-1 от 3 август 2016 г.
Това е писмо от министъра на финансите във връзка с подготовката
на план сметката. В срок до 17 август 2016 г. искат в
Министерството на финансите да бъдат представени проектите на
разходи за съответния първостепенен разпоредител с бюджет. И
вероятно след изготвяне на проекта на постановление с плансметката, ще бъде представено на вниманието на Централната
избирателна комисия за съгласуване.
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Докладвам ви го за сведение.
От една страна, работна група 1.2. ще имаме заседание
следващата седмица.
Предлагам да се възложи и на счетоводството изработване на
проект с обяснителна записка в частта относно издръжката на
Централната избирателна комисия, включително за гражданските
договори.
На този етап само колегата Чаушев докладва относно
прогнозната стойност на необходимите средства за машинно
гласуване. Предлагам ръководителите на работни групи във връзка с
компютърната обработка, разяснителната кампания, тези колеги,
които участват по осигуряването на медийните пакети да вземат
отношение.
На този етап е това, което от вчера аз успявам и в тази част
ще го подготвя, за да представя на вниманието на работната група
справката за възнаграждения на РИК, секционни комисии,
специалисти. Но с оглед на цялостната подготовка и координация,
най-вероятно работната ни среща ще бъде следващата седмица.
Колеги, предлагам на счетоводството в частта относно
издръжка на ЦИК да се възложи изготвянето на проект на
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви представена от
администрацията докладна записка от колегата Николай Желязков,
който изпълнява функциите на директор на Дирекция

65
„Администрация“. В изпълнение на протоколно решение на
Централната избирателна комисия от 28 юли 2016 г.
администрацията е събрала оферти за доставка на канцеларски
материали, тонер касети и периферни устройства, както е било
решението на ЦИК, от шест дружества и въз основа на тези ценови
оферти е предпочетено най-ниското ценово предложение и е
възложена доставката за тези артикули така, както Централната
избирателна комисия е одобрила по списък.
Докладвам ви го за сведение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са
публикувани покани за семинари. Само искам отделно да докладвам
едно писмо, което сме получили по електронната поща. То е към
ЦИК-00-522 от 2 август 2016 г., от фирма която е за преводи и
легализации. Те представят своята дейност, но това е повод само да
помислим.
Във връзка с преводаческите услуги, които ползваме и сме
възложи на фирма с договор, е представена във вътрешната мрежа
справка от администрацията за разходите до този момент,
включително съпоставителна такава справка от 2014 г. Следва да
преценим дали следва да бъде възложено допълнително на същата
фирма, която до този момент осъществява тези дейности или да
преценим при необходимост изготвяне на документация за
провеждане на процедура, ако счетем, че ще надвишим прага от 30
000 лв.
Само за сведение на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик - госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
във вътрешната мрежа има подпапка „Гласуване извън страната“. И
вътре са разположени проекти на писма, които са обсъдени
оперативно в комисията. Още повече беше повдигнат въпросът и
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при обсъждането и приемането на хронограмата за предстоящите
избори за президент и вицепрезидент.
Предлагам ви първия проект на писмо, който е с № 7808, и е
във
връзка
със
задължението
на
ръководителите
на
дипломатическите и консулските представители на Република
България по чл. 201 от Изборния кодекс. Припомням ви, че това
всъщност е стандартен текст, който сме ползвали и при произведени
вече избори, с добавка. Различното в това писмо е последният абзац,
че горепосочената информация ни е необходима с оглед конкретно
посочване на предстоящите избори и национален референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване… Колеги, отменям гласуването.
(Реплики.)
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият проект на
писмо, който съм подготвила и отново е до Министерството на
външните работи, е с № 7809 и е следващ в същата папка. Той е във
връзка със задължението ни да определим местата, в които се
образуват избирателни секции извън страната. С оглед промените в
чл. 14 ви предлагам проект на писмо, с което да изискаме
информация по посочения начин, обективиран в проекта на писмото.
(Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е в първото
тире да бъде: да ни предоставите информация за държавите и
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местата, в които има разкрити дипломатически и консулски
представителства на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект ведно с
допълнението направено в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви отново писмо
с вх. № ПВР-22-7 от 28.07.2016 г., което е получено по електронната
поща. Наименувано е заявление-декларация за гласуване в секция
извън страната. Качено е във вътрешната мрежа извън тази папка за
гласуване извън страната, с поставени въпроси. Припомням, че на
миналото заседание оттеглих проекта си на отговор с оглед на това,
че бяхме все още в процес на приемане на хронограмата.
Предлагам ви проект на отговор, който е сменен като
концепция с оглед предишния проект. Предлагам ви да се запознаете
и да гласуваме, госпожо председател.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Колеги, приемам като докладчик да отпадне последният
абзац. Съгласявам се с обсъждането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни отговор с корекциите,
направени в оперативен порядък и без последния абзац.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля във връзка с предходните ми доклади и гласуваното изменение
днес на Решение № 8, да предвидите в дневния ни ред и въобще в
организацията на заседанията и срещите за следващата седмица, ако
е възможно среща на работната група за гласуване извън страната –
1.10. в 10,30 ч. в сряда, 10 август 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
госпожо Ганчева, ще имам предвид.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило с вх. № ЕП-04-02-27 от 26 юли 2016 г. Писмото е от
Четвърто районно управление при СДВР във връзка с разследване
по досъдебно производство № 15290 от 19-та година (така е
написано). И във връзка със съдебно графическа експертиза искат от
нас оригиналите на избирателния списък, в който е било включено
конкретно лице и декларация – Приложение № 74.
От справката, която ни е предоставена във връзка с
проверката за нарушения при гласуването в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, предоставена от ГД
„ГРАО“, се установява, че това лице е гласувало в конкретна секция
София, поради което всъщност нито избирателният списък, нито
въпросните декларации се съхраняват при нас.
Подготвил съм проект на писмо с което уведомяваме
подателя на писмото, че документите не се намират при нас и че се
съхраняват в съответно помещение от общинската администрация и
да се отправи искането затова към Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, съжалявам, че в тази точка
трябва да докладвам и за постановление, но докладът ми е свързан.
В Централната избирателна комисия е постъпило с вх. №
МИ-09-701 от 21 юли 2016 г. писмо от Районната прокуратура в
Крумовград, към което писмо е приложено постановление за отказ
за образуване на досъдебно производство. Но също така и три папки
с оригинални избирателни списъци от изборите за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в две конкретни секции.
Едната е в с. Аврен, а другата е в с. Хисар в община Крумовград.
Тези списъци явно са послужили като материали по преписката,
която е била образувана. Със сигурност не са получени от нас, но ни
ги изпращат погрешно в Централната избирателна комисия.
Във връзка с това съм подготвил едно писмо, което е до
кмета на община Крумовград, с копие до ОИК – Крумовград, но
също така и с копие до Районна прокуратура – Крумовград, за да
знае, че погрешно е изпратила списъците. Едно придружително
писмо, с което изпращаме тези списъци, за да бъдат прибрани в
запечатаното помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване…
Колеги, отменям гласуването. Получи се отново технически
проблем със системата за гласуване. Затова преминаваме към
гласуване с вдигане на ръка.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против –
няма.
Предложението се приема.
Пропуснах единствено да кажа, че посоченото в доклада
постановление за прекратяване на досъдебно производство го
докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо
с вх. № ЕП-03-1 от 28.07.2016 г. Във връзка с писмената процедура
за избор на директора на органа европейските политически партии и
европейските политически фондации ни изпращат автобиографията
на номинирания кандидат Мише Адам. Това е за сведение.
И второто писмо е също с вх. № ЕП-03-1 от 29.07.2016 г., с
което ни уведомяват, че господин Мише Адам вече е избран с
единодушие за директор, така че за сведение.
Другото ми писмо е с вх. № ПВР-00-15 от 29 юли 2016 г. То е
от госпожа Людмила Величкова от Националното сдружение на
общините, която организира семинара, за който се съгласихме. Тя
благодари за потвърждението и отново потвърждава, че на 9 и 10
септември 2016 г. ще организираме съвместен семинар в Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, както знаете, с последните
изменения на Изборния кодекс, настъпиха промени в чл. 54 с
добавяне на ал. 3 относно изискването към видеоизлъчването на
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заседанията на Централната избирателна комисия, с изискването да
бъдат добавени времеви индекси към видеоархива.
Във връзка с това след проведен разговор на председателя с
разработчика на видеоизлъчването, сме получили в Централната
избирателна комисия предложение за промяна на технологията във
връзка с добавянето на времевите индекси към видеоархива. Тя е в
заседанието от 2 август в папката на господин Чаушев. Така че оттам
може да се види, макар че има малък проблем, тъй като копирането е
станало от копието и е излязло черно-бяло, а там има цветни неща,
които де факто не си личат. Но аз ще ви кажа с две-три думи за
какво става въпрос.
Те предлагат следната технология: предлагат да се изработи
допълнителен модул към досегашния модул за видеоизлъчването,
който модул да дава възможност да става видеоизлъчване точка по
точка. Именно това са времевите индекси – всяка точка да започва
от една секунда и да свършва еди-къде си; следващата точка – пак от
една секунда, така че да се знае по коя точка колко време е било
самото обсъждане.
Предложението е, че обслужването на това нещо ще бъде
сравнително елементарно – поне така, както са го описали. Просто
ще бъде необходимо натискането на едно копче на лаптопа или от
този, който води заседанието, или от този, който води
видеоизлъчването в случая, така че няма нищо ново. Но това което
ще бъде задължително, е да бъде въведен точно дневният ред. И
когато свърши една точка по дневния ред, има два бутона: начало на
излъчването и край на излъчването. И когато се натисне край на
излъчването, тогава автоматично се преминава към следващата
точка и започва да се брои от първата секунда.
Технологията обаче дава възможност, тъй като и при нас се
налага, понякога да разместваме точките, така че няма никакъв
проблем да се натисне с мишката, да се отиде на съответната точка,
след това дори да се върне и т.н. Така че е лесно за управление това
нещо. Изискването е обаче да има предварително подготвен дневен
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ред. Разбира се, има възможност като последни точки отзад да бъдат
и неща, които са извън дневния ред.
Принципно сме говорили с госпожа Алексиева, че би
трябвало ние да се постараем за окрупняване на точките. Гледам, че
днес дневният ред е такъв – І. Президентски избори; ІІ – Местни
избори и т.н., така че да има възможност може би да намалим тези
времеви индекси.
Другото, което дава възможност е, че след като тези индекси
бъдат направени, е възможно впоследствие да бъдат прегледани, да
се направят съответно корекции, да бъдат изменени и т.н. Така че
има начин да се прави корекция, още повече както сега предстои
конкурс за системен администратор, той би могъл да се справи с
тази работа. Тя няма да е сравнително сложна. Още повече ще му се
окаже съдействие в тази област.
Това е накратко. Има още някои неща, но вие можете сами да
ги прочетете. Но това са съществените неща, че по всяка точка се
дава начало и край, и могат да бъдат размествани, а след това и
съответно поправяни евентуално тези индекси.
Във връзка с това, тъй като времето ни притиска, аз
предлагам да вземем решение писмено да уведомим
„Информационно обслужване“ АД, че във връзка с проведения
разговор и предложената ни технология, че сме съгласни с
предложената от тях технология и да ни предложат съответна
оферта за изработването на този допълнителен модул във връзка със
сключването на договор, тъй като това не е част от досегашния ни
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Подкрепям това предложение и подкрепям оценката на
господин Христов, че този модул е лесен за управление. Що се касае
до мен, аз мога да правя съответните паузи, за да се приключи
съответният модул. Днес говорих с един от стенографите ни, който
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каза че не би представлявало проблем натискането на копчето от
страна на стенографа.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване това писмо.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И още едно писмо, което е спешно.
То е в моята папка за днес. То е до председателя на Народното
събрание госпожа Цецка Цачева и е стандартното писмо, което сме
изпращали и миналата година във връзка с искане на информация в
писмен вид относно това кои са парламентарно представените
партии и коалиции, които имат парламентарна група в Народното
събрание, към датата на насрочване на изборите за президент и
вицепрезидент на Република България, с решението на Народното
събрание от 29 юли 2016 г. Може би тук да сложим в скоби, че е
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 60 от 2 август 2016 г.,
съгласно § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс.
Писмото е аналогичното на миналогодишното, само че са
сменени текстовете. Сега е чл. 60, по-рано беше чл. 75. И чл. 57, ал.
1, т. 5 във връзка с назначаването на районните избирателни
комисии. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е
съгласен да се изпрати това писмо, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме и с госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, на заседанието във вторник
ви докладвах писмото на председателя на Конституционния съд,
което е свързано с Определение от 29 юли 2016 г. по
конституционно дело № 11 от 2016 г. по искане на омбудсмана за
обявяване на противоконституционност на текстове от Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Предлагам ви да остане за сведение, така както сме
постъпвали досега. Предполагам, че сте се запознали с материалите.
Те бяха качени във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, възражения? – Не виждам.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-0722 от 3 август 2016 г., подписано от заместващия кмета на Столична
община госпожа Мариана Бояджиева, по повод на наше писмо №
МИ-07-20 от 28 юни 2016 г., с което обърнахме внимание на
Столична община, че когато изпращат копия от избирателни
списъци или извадки от избирателни списъци, тези документи не
следва да се заверяват нотариално, а следва да бъдат заверени от
лицата, които са включени в комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния
кодекс.
С писмото от Столична община те молят да получат копие от
протокола – да им предоставим извлечение от стенографския запис с
протоколните решения от проведеното на 28 юни 2016 г. заседание
на ЦИК, за запознаване с мотивите на комисията по така взетото
решение.
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Протоколното ни решение е гласуване на писмото и ще
цитирам отново писмото като съдържание. Вие го чухте: не се
налага нотариална заверка, защото нотариусът може да завери само
това, което му се носи на ръка. Още повече, че те имаха в своите
протоколи решение кое лице да го занесе. Нотариусът заявява, че
лицето Иван Драганов му е донесло ей-този документ и той прави
копие от този документ – нищо повече не може да завери. А не, че
това е извлечение от избирателния списък.
Нашият протокол с № 360 е качен на страницата на
Централната избирателна комисия и аз предлагам само да
отговорим, че протокол № 360, в който е станало разискването, се
намира на страницата на Централната избирателна комисия. Отново
не ни изпращат защо са заверявали, какво…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Аз обаче имам друго становище. Считам, че общините знаят
за публичността на работата на Централната избирателна комисия.
На тях им е, както обичаме да казваме, ноторно известно, че
стенографският протокол се публикува на нашата страница, поради
което аз бих предложила да остане за сведение. (Реплики.)
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Сидерова за отговор с писмо със съответното съдържание.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова), против – 2 (Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева-Робинсън).
Предложението се приема.
И колеги, за да бъде ясно, аз още веднъж под формата на
отрицателен вот казвам, че на Столична община следва да й бъде
ноторно известно, че нашите стенографски протоколи са
публикувани на интернет страницата на Централната избирателна
комисия.
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Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР00-18 от 2 август 2016 г. Получили сме становище от 27 юли 2016 г.
на Комисията за защита на личните данни, по искане на ЦИК, което
сме изпратили на 14 юни 2016 г., относно необходимостта от
регистрация на участниците в изборите, избирателните комисии като
администратори на лични данни. Моля ви да се запознаете със
становището, тъй като е доста дълго.
Предлагам ви всеки от вас да си го прочете. Единствено
обръщам внимание на точката, че Централната избирателна комисия
е необходимо да изисква от политическите субекти да представят
информация за актуалното състояние на регистрацията им като
администратори на лични данни към датата на насрочване на
изборите, но не по-късно от датата на подаване на списъците на
избирателите,
подкрепящи
регистрацията
на
съответния
политически субект за участие в изборите.
Обръщам ви внимание, за да помислим, когато дойде време
за принципното решение за регистрация, дали да има такова
изискване, тъй като в Изборния кодекс няма такова изискване.
Също така, понеже направих проверка – това становище не
беше публикувано на страницата на Комисията за защита на личните
данни или поне аз не го намерих, предлагам може би да се
публикува на интернет страницата на ЦИК за сведение на тези,
които имат намерение да участват в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и в референдума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Вече отрано как ще гласувам при такъв проект на решение.
Аз ще откажа ние да изискваме подобен документ, защото отказвам
друг орган да възлага функции на Централната избирателна
комисия, които не са й възложени със закон.
Колеги, други коментари? – Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не считам, че към настоящия момент
трябва да качваме това на нашата страница. Нека си видим нашите
решения, пък тогава може и да го качим. В момента можем да
създадем абсолютен дисбаланс – ще четат това нещо, а ние ще
вземем някакво друго решение. Предлагам да изчакаме след като си
вземем въпросните решения. Това ми е само предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, да
разбирам, господин Чаушев, че вие предлагате това евентуално да се
качи едновременно с решенията?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да
го гласуваме днес, за да не го внасяме в залата отново, а вече аз
поемам ангажимент, когато вземем решенията, да припомня.
Колеги, гласуваме това становище да бъде публикувано на
интернет страницата на Централната избирателна комисия към
датата на приемане на съответните решения и ведно с тяхната
публикация.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка с вх. № МИ-15-841 от 3 август 2016 г., пристигнала по
електронната поща, но оригиналът й пътува към нас, от
председателя на общинската избирателна комисия – Роман, който ни
е изпратил постановление на държавен съдебен изпълнител при
Районен съд – Мездра, с което постановление държавният съдебен
изпълнител Цанко Минев е прекратил производството по
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изпълнително дело № 104 по описа на Мездренския районен съд за
2016 г. поради недопустимост.
За тези, които не си спомнят, на 12 юли 2016 г. председателят
на общинската избирателна комисия – Роман, ни изпрати покана за
доброволно изпълнение по образувано изпълнително дело срещу
общинската избирателна комисия – Роман, за изплащане на съдебни
разноски. Така че фактически ние се свързахме с колегата Бойкинова
със съдебния изпълнител, той поиска в писмен вид да му изразим
нашите съображения относно чл. 519 от ГПК, в резултат на което
получихме това постановление.
Междувременно указахме на председателя на общинската
избирателна комисия – Роман, да се свърже с ищцата и съответно да
ни бъде представен оригиналният изпълнителен лист, плюс банкова
сметка, за да изплатим сумата от 600 лв., на която е осъдена
общинската избирателна комисия – Роман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Взето е съответното протоколно решение, така че днес няма
какво да подлагам на гласуване.
Колеги, за да приключим с докладите по писма – последен
доклад на госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
е получено по електронната поща, с вх. № ПВР-22-8 от 29 юли 2016
г. То е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Поставеният въпрос касае предоставяне на информация за
задължителното гласуване: Дали се предвиждат глоби за
негласувалите; невъзможността да открие повече по въпроса – сочи
подателката на писмото, която се е посочила като И. Попова;
задължително ли е гласуването; постоянният ми адрес е в гр. Варна,
настоящият – в гр. София. Пребивава изключително на територията
на гр. София. В случай че гласуването е задължително, какво е
необходимо да направи, за да упражни вота си в гр. София. И че в
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случай че не влиза в компетенциите ни, да я насочим кой да й
отговори.
Подготвила съм проект на отговор в папката с моите
инициали във вътрешната мрежа. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари?
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 2 (Ивилина АлексиеваРобинсън, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Продължаваме утре – следващото заседание ще бъде утре – 5
август 2016 г., с начален час 10,30 ч. Припомням, че за утре останаха
докладите по т. „Разни“, които ми се струват важни; доклади
относно постановления на прокуратури и изменение на изборните
книжа за местни избори – основна точка от дневния ред утре.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

