
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 375

На 16 август  2016  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. ИЗБОРИ  ЗА  ПРЕЗИДЕНТ  И  ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФРЕНДУМ

1. Приемане на предизборни книжа на изборите за президент 

и вицепрезидент на Републиката

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на решение относно определяне възнагражденията 

на членовете на РИК и СИК/ПСИК при произвеждане на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  национален 

референдум.

Докладва: Иванка Грозева

3. Проект на  решение относно утвърждаване  на образци за 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни 

знаци  на  застъпници,  наблюдатели  и  представители  на  партии, 

коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  национален 

референдум.

Докладва: Иванка Грозева
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4. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членове на СИК в изборния ден в изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката.

Докладва: Иванка Грозева

5. Доклад относно препоръки за комуникационна кампания 

за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и 

национален референдум.

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклад  относно  предложения  и  писма  във  връзка  с 

подготовка и организация на гласуването извън страната в изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  национален 

референдум.

Докладва: Йорданка Ганчева

6а.  Доклад  относно хронограма за  провеждане изборите за 

президент и вицепрезидент на Република България.

Докладва:Йорданка Ганчева

7. Доклад  по  оферта  на  "Информационно  обслужване"  АД 

относно времеви индекси към видеоархива.

Докладва: Емануил Христов

II. МЕСТНИ ИЗБОРИ

8. Проекти  на  решения  относно  регистрации  на  партии, 

коалиции и местни коалиции за частични и нови избори.

Докладват: Александър Андреев, Румяна

Сидерова, Йорданка Ганчева,

Мария Бойкинова, Емануил

Христов, Иванка Грозева  

9. Проект на решение относно теглене на жребий за номерата 

в  бюлетината  на  партии  и  коалиции  в  нови  и  частични  избори, 

насрочени след 26 май 2016 г.

Докладва: Александър Андреев

9а.  Проекти  на  решения  за  промени  в  състава  на  ОИК  – 

Съединение, и ОИК - Балчик.
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Докладва: Ивайло Ивков

Емануил Христов

III. Други

10. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Ивайло Ивков

Иванка Грозева

11. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва: Метин Сюлейман

12. Доклад относно изменение и допълнение на Правилника 

на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

13. Доклад относно допълнителни възнаграждения.

Докладва: Севинч Солакова

14. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Ивайло

Ивков, Владимир Пенев, Метин 

Сюлейман, Александър Андреев,

Румяна Сидерова, Иванка 

Грозева, Мария Бойкинова, 

Ивилина Алексиева

15. Доклади относно постановления на прокуратури

Докладва: Ивайло Ивков,

Метин Сюлейман

16. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил 

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
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Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 16  август 2016 г. 

Колеги,  пред  вас  е  проектът  за  дневен  ред.  Качен  е  във 

вътрешната  мрежа  и  на  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия.  В  първата  рубрика  „Изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката и  национален референдум“ съм ви 

предложила:

1. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката с докладчик  госпожа Сидерова.
 Следват  три  проекта  на  решения  с  докладчик   госпожа 

Грозева, които вече сме приели с протоколно решение.
След това съм ви предложила доклад относно препоръки за 

комуникационна  кампания  за  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент  на  Републиката  и   национален  референдум  с 
докладчик  госпожа Ганчева.

Отново с  докладчик   госпожа Ганчева ви предлагам доклад 
относно  предложения  и  писма  във  връзка  с  подготовката  и 
организацията  на  гласуването  извън  страната  в  изборите  за 
президент и вицепрезидент и национален референдум.

Във втора рубрика – т.  7  -  са проекти на решения относно 
регистрации на партии и коалиции и местни коалиции за частични и 
нови избори с докладчици:  госпожа Ганчева,   господин Андреев, 
госпожа Сидерова,  госпожа Бойкинова и  господин Христов.

Следващата  точка  –  т.  8  –  е  проект  на  решение  относно 
теглене на жребии за номерата в бюлетината на партии и коалиции в 
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нови и частични избори, насрочени след 26 май 2016 г. с докладчик 
господин Андреев.

В  трета  рубрика  –  „Други“  –  са  искания  за  отваряне  на 
запечатано помещение  като т. 9 с докладчици  господин Ивков и 
госпожа Грозева.

Точка 10 е искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с 
докладчик  господин Сюлейман.

Точка 11 е доклад по оферта на "Информационно обслужване" 
АД  относно  времеви  индекси  към  видеоархива  с  докладчик 
господин Христов.

Точка  12  е  доклад  относно  изменение  и  допълнение  на 
Правилника  на  Централната  избирателна  комисия  с  докладчик 
госпожа Солакова.

Точка 13  е доклад относно допълнителни възнаграждения с 
докладчик  госпожа Солакова.

Точка  14  е  доклади  по  писма  с  докладчици:   госпожа 
Солакова,   господин  Ивков,  господин Пенев,  господин Сюлейман, 
господин Андреев,  госпожа Сидерова,  госпожа Ганчева,  госпожа 
Бойкинова и аз.

Точка 15 са доклади относно постановления на прокуратури с 
докладчици  господин Ивков и  господин Сюлейман.

Точка 16. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение?
 Господин Ивков беше първи. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в Раздела „Местни избори“ с проект за промяна в състава 
на ОИК – Съединение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  го  като  нова 
точка – т. 8а.

Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви моля,  госпожо председател, да 

ме  включите  в  точката  „Изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК“. 
Това е първата ми молба.

Втората ми молба е, ако може, да се изтегли напред доклада 
относно  офертата  на  "Информационно обслужване"  АД,  тъй  като 
остана от миналото заседание, а е съществена и няма време.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го преди Раздел 
II. Местни избори.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т. „Проекти на 

решения  относно  регистрации  на  партии,  коалиции  и  местни 

коалиции за частични и нови избори.“
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   госпожо 

Грозева.
Заповядайте, господин  Томов
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моля  да  ме  включите,   госпожо 

председател, в т. Доклади по писма.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 

Томов.
Има ли други предложения?
Колеги, аз правя едно формално предложение – да приемем 

така дневния ред, но разглеждането на т. 1, 2, 3 и 4 да започне към 
момента,  в  който  при  нас  пристигне  Указът  на  президента  за 
насрочване на  национален референдум.

Колеги, моля гласувайте така предложения дневен ред.
Режим на гласуване, колеги.

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман.  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против –   няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги, преди да преминем към точките от дневния ред бих 

искала да ви информирам, че колегите Баханов, Чаушев, Нейкова, 

Матева, Цанева и Сидерова отсъстват по обективни причини.

Колегата Бойкинова ще закъснее, а колегите Ганчева и Пенев 

в  момента  приемат  документи  за  регистрации  и  допускане  до 

участие  на  партии  и  коалиции  в  предстоящите  нови  и  частични 

избори на 2 октомври 2016 г.

Колеги, т. 1, 2, 3 и 4 отложихме.
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По т. 5 и т. 6 докладчик е  госпожа Ганчева, която в момента 

приема документи.

Затова нека преминем към точка седма от дневния ред:

7. Доклад по оферта на "Информационно обслужване" АД 

относно времеви индекси към видеоархива.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, както си спомняте, в началото на миналата седмица, дори в 

по-миналата  седмица  коментирахме  този  въпрос  на  два  пъти  във 

връзка  с  новото  изискване  в  Изборния  кодекс  по  т.  54,  ал.  3  за 

поставяне на времеви индекси към видеоархива, който се съхранява 

от времето на излъчването на нашите заседания.
 Знаете,  че  получихме  технология,  предложена  от 

разработчика – "Информационно обслужване" АД. Дадохме отговор 
за  технологията  –  че  приемаме  тази  технология.  Помолихме  за 
оферта.

В тази връзка в четвъртък получихме с писмо с вх. № ЦИК-00-
557 от 10 август 2016 г.  оферта от "Информационно обслужване" 
АД,  с  която  се  дават  малко  повече  подробности  относно 
технологията. Тя е качена във вътрешната мрежа в моята папка за 
пореден път и тъй като има цветни изображения, добре е да се гледа 
цветното изображение.

От  предното  ми  изложение  стана  ясно,  че  обслужването  е 
сравнително  леко. Самата  оферта  предлага  и  обучение  на 
специалисти от ЦИК, които ще се занимават с това.

Допълнено  е,  че  предлаганата  цена  за  извършване  на  тези 
дейности  по  отношение  разработването  на  допълнителния  модул 
към архива ще струва 14 950 лв. без ДДС или с ДДС е малко под 
18 000 лв. Направена е справка в счетоводството за наличността на 
средства по това перо. Отговорът е потвърдителен.

Затова  аз  предлагам  да  се  обърнем  с  писмо  до 
"Информационно обслужване" АД, че приемаме дадената оферта и 
да ни предложат договор съгласно тази оферта.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман.  Румен  Цачев,  
Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към частта „Местни избори“.
Позволете ми преди да дам думата за проекти само за сведение 

да направя един кратък доклад.
В  бр.  63  на  "Държавен  вестник"  от  12  август  2016  г.  е 

обнародвано  Решение  №  3346-МИ  от  5  август  2016  г.  относно 
изменение и допълнение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 
1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-
МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК и в "Държавен вестник", бр. 64 от 
16 август 2016 г. е публикувано Решение № 3358-МИ от 11 август 
2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3346-
МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК.

Това е за сведение.
Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:

8.  Проекти  на  решения  относно  регистрации на  партии, 

коалиции и местни коалиции за частични и нови избори.
Заповядайте, господин Андреев. Вие сте пръв в списъка.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

четири проекти на решения. Ще започна с първото. Това е проект за 
АБВ, който е проект, изготвен от колегата Сидерова. 

Проектът на решение е качено във вътрешната мрежа под № 
3352  за  допускане  на  ПП  АБВ  –  Алтернатива  за  българско 
възраждане – за участие в нови избори за кметове на кметства, които 
са  посочени  в  проекта  на  решението.  Няма  да  ги  изброявам 
всичките. Или да ги изчета за протокола? Това е за кмет на кметство 
Дяково,  община  Дупница,  област  Кюстендил,  за  общински 
съветници  в  община  Ружинци,  област  Видин,  за  общински 
съветници в  община Балчик,  област  Добрич,  за  кмет на  кметство 
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Веселиново,  община  Тунджа,  за  кмет  на  кметство  Петърница, 
община Долни Дъбник, област Плевен.

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 
правно състояние  на  партията,  което  е  издадено  на  21.07.2016 г., 
тоест,  след  датата  на  обнародване  на  указите  за  насрочването  на 
съответните нови избори и удостоверение от Сметната палата с изх. 
№ 48001157 за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 
г.  Партията  е  регистрирана  в  Централната  избирателна  комисия 
съгласно Решение № 1774-МИ от 3 септември 2015 г. за участие в 
общите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015 г. 

Налице са изискванията на чл. 469, поради което предлагам да 
приемем решение с което да допуснем ПП АБВ – Алтернатива за 
българско възраждане – за участие в новите избори, които изброих.

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината 
е: АБВ – (Алтернатива за българско възраждане).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Андреев.

Колеги, има ли коментари? 
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Възприехме  да  се  изписва  след 

„ОТНОСНО“  местата,  които  са  заявени  и  за  които  допускаме 
участие, въпреки че за мен така, както го е изготвил докладчикът, е 
по-добре. Ние обсъдихме този въпрос и принципно възприехме, че 
ще се изписват и горе.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ Приемам бележката.
А, всичките ли са така?
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Оттеглям   си  бележката,  ако  това  са 

всичките, които са изчерпателно изброени. В такъв случай за какво 
да ги изброяваме и отдолу?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 
гласуване.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман. 
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма.
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Решението се приема.
Решението има № 3362-МИ.
Заповядайте, господин Андреев, да продължите докладите си.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали е следващият проект. Това е проект с № 3360 за допускане 
за  участие  на  Партия  „Земеделски  съюз  –  Александър 
Стамболийски“ за участие в новите избори за общински съветници в 
общини Ружинци и общински съветници в община Балчик, за кмет 
на кметство Веселиново и за кмет на кметство Петърница.

Към  заявлението,  което  е  подписано  от  председателя  и 
представляващ партията,  са приложени удостоверение за актуално 
правно състояние на партията,  издадено след датата на указите,  а 
именно на 20.07.2016 г. по фирменото дело, както и удостоверение 
от Сметната палата с вх. № 48001181 от 12.08.2016 г. за внесени от 
партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

Налице са  изискванията  на  чл.  468 и  чл.  469,  поради което 
предлагам да бъде допусната партия Земеделски съюз „Александър 
Стамболийски“  за  участие  в  изборите,  които  изброих,  като 
наименованието  на  партията  за  отпечатване  върху  бюлетината  е 
само „Земеделски съюз – Ал. Стамболийски“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман. 
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3363-МИ.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължавам, колеги. Постъпило 
е заявление пак от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за 
участие в  частични избори в кметство Баба Тонка, кметство Станево 
и кметство Капитановци.

Към  заявлението  е  приложено  заверено  копие  от 
удостоверението  за  актуално  състояние,  тъй  като  съответно 
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оригиналът е приложен към заявлението за новите избори, както и 
заверено копие от Сметната палата, тъй като оригиналът е приложен 
към заявлението за новите избори.

Предлагам  да  регистрираме  партия  Земеделски  съюз 
„Александър  Стамболийски“  за  участие  в  частичните  избори  за 
кметство Баба Тонка, кметство Станево и кметство Капитановци.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 
Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 
Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман. 
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3364-МИ.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  последното 
заявление е за допускане на Коалиция „Народен съюз“ за участие в 
частичните избори. Проектът е с № 3351.

Постъпило  е  заявление  от  Коалиция  „Народен  съюз“, 
подписано от представляващите Румен Йончев, Драгомир Стефанов 
и Светлин Танчев, представляващи коалицията, като заявлението е 
подадено  чрез  пълномощника  Валери  Димитров  Димитров  за 
участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Синьо  бърдо, 
община  Роман,  кметство  Добруша,  община  Криводол,  кметство 
Станево,  община  Лом,  кметство  Капитановци,  община  Видин, 
кметство Баба Тонка – община Попово, кметство Градево, община 
Симитли,  кметство  Лиляч,  община  Невестино  и  кмет  на  община 
Главиница, област Силистра.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверения  за  актуално 
състояние на партиите, които са включени в коалицията, а именно 
първата  е  Българи  за  алтернатива  на  страха,  тоталитаризма  и 
апатията – БАСТА – което е издадено на 18.07.2016 г. по фирменото 
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дело за Български демократичен съюз – радикали, от 25.07.2016 г. по 
съответното фирмено дело на Гражданското обединение за реална 
демокрация   ГОРД,  издадено  на  26.07.2016  г.,  на  Движение 
„Гергьовден“,  издадено  на  18.07.2016  г.,  на  Земеделски  народен 
съюз, издадено на 18.07.2016 г., удостоверение за актуално правно 
състояние на Съюз на свободните демократи, издадено на 20.07.2016 
г.,  както  и  съответните  удостоверения  от  Сметната  палата  за 
предадени финансовите отчети на партиите в Сметната палата. Няма 
да изброявам всички удостоверения.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1938-
МИ от 06.09.2015 г.  и  Решение № 1947-МИ за участие в общите 
избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице  са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния 
кодекс, поради което предлагам да вземем решение за допускане на 
Коалиция  „Народен  съюз“  за  участие  в  частичните  избори  за 
кметове на изброените кметства, насрочени за 2 октомври 2016 г., 
като наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: 
КП Народен съюз.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 
Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,  
Метин  Сюлейман.  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветомир 
Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3365-МИ.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само искам да направя уточнение 

по  отношение  на  коалицията,  че  към  заявлението  са  приложени 
заверени  копия  от  удостоверенията  за  актуално  състояние  и  от 
Сметната  палата,  тъй  като  същите  са  приложени  към  другото 
заявление, което колегата Христов ще докладва – за новите избори. 
Там са оригиналите.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Андреев.

Следващият докладчик е  госпожа Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с  инициали „МБ“ се  намира проект с  № 3558 и е  относно 
допускане  на  политическа  партия  Българска  нова  демокрация  за 
участие  в  новите  избори  за  кмет  на  кметство  Дяково,  община 
Дупница,  област  Кюстендил,  за  общински  съветници  в  община 
Ружинци, област Видин, за общински съветници в община Балчик, 
област Добрич,  за  кмет на кметство Веселиново,  община Тунджа, 
област  Ямбол,  и  за  кмет  на  кметство  Петърница,  община  Долни 
Дъбник, област Плевен, насрочени за 2 октомври 2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  ПП  Българска  нова  демокрация, 
подписано  от  председателя  и  представляващ  партията  Борислав 
Любенов  Великов,  заведено  под  №  5  в  регистъра  на  партии  за 
участие  в  новите  избори  за  изброените  кметства  и  общински 
съветници. 

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетината  е: 
Българска нова демокрация.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 
правно  състояние  на  партията,  издадено  на  21.07.2016  г, 
удостоверение  от  Сметната  палата  за  внесени  от  партията 
финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

Партията е  регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1692-
МИ от 1 септември 2015 г. за участие в общите местни избори за 
общински съветници и кметове.

Налице  са  изискванията  на  чл.  469  от  Изборния  кодекс  за 
допускане на Партия Българска нова демокрация за участие в новите 
избори за изброените кметства и общински съветници.

Предвид изложеното ви предлагам да допуснем ПП Българска 
нова демокрация за участие в новите избори за изброените кметства 
и общински съветници,  като наименованието за отпечатване да е: 
Българска нова демокрация.

Решението подлежи на обжалване.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 
Бойкинова. 

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков.  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Мария Мусорлиева,  Мария  
Бойкинова,  Метин  Сюлейман.  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветомир Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3366-МИ.

Моля продължете,  госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият  проект е  с  № 3357 и е 

относно допускане на същата партия – Българска нова демокрация – 
за  участие  в  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Лиляч,  община 
Невестино,  кметство  Загорско,  община  Момчилград,  кметство 
Градево, община Симитли и кметство Синьо бърдо, община Роман, 
кметство  Добруша,  община Криводол,  кметство  Петлино,  община 
Кърджали,  кметство  Калоянци,  община  Кърджали,  кметство  Баба 
Тонка,  община Попово,  кметство  Станево,  община Лом,  кметство 
Капитановци,  община  Видин,  кметство  Владо  Тричков,  община 
Своге и кметство Свидня, община Своге, насрочени за 2 октомври 
2016 г.

Постъпило е заявление от Партия Българска нова демокрация, 
подписано от председателя и представляващия партията. Заведено е 
под № 3 в регистъра на партиите за  участие в частичен избор за 
изброените кметства. Насрочени са съответните укази на президента 
на Републиката.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините  е: 
Българска нова демокрация.

Към  заявлението  е  приложено  удостоверение  за  актуално 
правно  състояние,  удостоверение  от  Сметната  палата,  които  са 
заверени копия, тъй като оригиналите са към първото заявление – за 
нови избори.

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1692.



15

Налице са изискванията на Изборния кодекс за допускане на 
Партия Българска нова демокрация за участие в частичния избор за 
изброените  кметства,  поради  което  ви  предлагам  да  допуснем 
Българска нова демокрация – тук в диспозитива има грешка, ще я 
оправя  –  за  участие  в  частичния  избор,  като  наименованието  на 
партията за отпечатване в бюлетината е: Българска нова демокрация.

Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Бойкинова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,  
Метин  Сюлейман.  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветомир 
Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3367-МИ.

Следващ  докладчик  е   господин  Христов.  Заповядайте, 
господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 
папка с моите инициали има проект № 3349, който е първият проект 
за  решение.  Той  касае  допускане  на  Коалиция  Народен  съюз,  за 
която преди малко колегата Андреев направи своето предложение. 
Но той направи предложение относно частичните избори.

Предложението  за  решение,  което  аз  ви  предлагам,  касае 
участие на Коалиция Народен съюз в новите избори, като участието 
на практика е във всички нови избори, аз съм ги изброил поотделно 
и петте избора.

Стана ясно, че е постъпило заявление, което е по образец № 
42. То е подписано от тримата представляващи коалицията – Румен 
Йончев,  Драгомир Стефанов и Светлин Танчев.  Заявлението беше 
представено  от  упълномощения  представител  Валери  Димитров 
Димитров със специално пълномощно, който също е представено.
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Към документите бяха представени удостоверения за актуално 
състояние на всичките шест партии, които съставляват коалицията. 
Удостоверенията са цитирани подробно, няма да ги чета. Те са със 
срок след датата на издаване на указа на президента.

Също така са представени удостоверения от Сметната палата 
за всичките шест партии за срока от последните три години,  а за 
някои  от  партиите,  мисля,  че  за  една  от  партиите  беше  само  за 
последната 2015 г., тъй като е по-нова партия към коалицията.

Смятам,  че  са  налице  изисквания  на  чл.  469  от  Изборния 
кодекс за  допускане на коалицията  до участие в новите избори и 
затова предлагам съответно решението, че Централната избирателна 
комисия допуска Коалиция Народен съюз за участие в нови избори 
за общински съветници в община Балчик и община Ружинци и за 
кмет  на  кметство  Дяково,  кметство  Петърница  и  кметство 
Веселиново.

Наименованието на Коалицията – тук ще го поправя да е без 
кавичките,  междувременно  те  в  заявлението  бяха  включили 
кавичките, но ние с  господин Андреев разговаряхме с тях и те се 
съгласиха и поправиха в заявлението си със съответния подпис да 
бъде без кавички, затова ще го поправя и тук - Коалиция Народен 
съюз.

Това е предложението за приемане на решение да допускане 
на партията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 
Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,  
Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветомир 
Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3368-МИ.

Моля, продължете,  господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следващият проект е № 3350. Той е за 
допускане на Политическа партия „Възраждане“ за участие в новия 
избор за общински съветници в община Балчик. Тук искането е само 
за  нови  избори  и  само  в  община  Балчик.  По  принцип  Партия 
„Възраждане“,  доколкото  знам,  е  от  Добрич.  Така  че  явно  желае 
само там в района.

Постъпило  е  заявление  от  Партия  „Възраждане“,  което  е 
подписано  от  упълномощения  представител  на  партията  адвокат 
Петър Петров. Лично той представи заявлението, заведено под № 3 
на 12 август в регистъра на партиите за участие в нови избори за 
общински съветници в община Балчик, област Добрич.

Заявеното наименование за изписването в бюлетината е:  ПП 
Възраждане.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 
състояние  на  партията,  което  е  издадено  на  03.08.2016  г., 
удостоверение  от  Сметната  палата  за  внесени  от  партията 
финансови отчети, и заверено копие на пълномощното в полза на 
адвокат Петър Петров.

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 
съгласно Решение № 1979-МИ от 07.09.2015 г. за участие в общите 
избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице  са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния 
кодекс за допускане на Партия Възраждане за участие в нови избори 
за общински съветници в община Балчик, област Добрич, който е 
насрочен за 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 
„а“ и чл. 463 и чл. 464 предлагам да допуснем Партия Възраждане за 
участие в новия избор за общински съветници, който е насрочен за 2 
октомври 2016 г.

Наименованието в бюлетината да бъде: ПП Възраждане.
РЕПЛИКА: Има грешка в основанията.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, видях. Ще ги поправя – чл. 468 и 

чл. 469.  Преди малко ми направи впечатление това.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 

Христов.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване.
Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,  
Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветомир 
Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3369-МИ.
Следващ докладчик е  госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 

Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление от Политическа партия Движение 21, представлявана от 
Татяна Дончева Тотева чрез Данаил Валериев Георгиев.

Във връзка с постъпилото заявление, което е заведено под № 7 
в регистъра на партиите за  участие в новите избори за общински 
съветници в община Балчик, област Добрич, съм подготвила проект 
на решение с № 3359, който е във вътрешната мрежа в папка с моите 
инициали.

Към  заявлението  са  приложени  необходимите  документи: 
удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 10.08.2016 
г., удостоверение от Сметната палата със съответния изходящ номер 
от  15  август  2016  г.  за  внесени  от  партията  финансови  отчети  и 
пълномощно в полза на лицето Данаил Георгиев.

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 
съгласно  наше  Решение  №  1930-МИ  от  6  септември  2015  г.  за 
участие  в  общите  избори за  общински съветници и  кметове  през 
2015 г.

Налице са законовите изисквания, предвид което ви предлагам 
да  допуснем  Партия  Движение  21  за  участие  в  нови  избори  за 
общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 
2 октомври 2016 г.

469.  Преди малко ми направи впечатление това.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков.  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Мария Мусорлиева,  Мария  
Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветомир Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3370-МИ.

Следващият  докладчик  е   госпожа  Грозева.  Заповядайте, 
госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  уважаема  госпожо 
председател! Уважаеми колеги, в папка с моите инициали от днешна 
дата  е  качен  проект  № 3365  за  допускане  до  участие  на  Партия 
НДСВ  в  новите  избори,  насрочени  за  2  октомври  2016  г.  за 
общински  съветници  в  община  Ружинци,  област  Видин,  за 
общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на 
кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

Постъпило е заявление от Партия  Национално движение за 
стабилност и възход  (НДСВ), подписано от Съби Давидов Събев. 
Той е съпредседател и същевременно е представил и пълномощно от 
останалите двама представляващи партията. Заведено е под № 8 от 
16.08.2016 г. за участие в изборите за общински съветници в община 
Ружинци, област Видин, община Балчик, област Добрич и за кмет на 
кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

Заявено  е  наименование  за  изписване  върху  бюлетината: 
НДСВ.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 
състояние по фирмено дело № 3631/2002 г. на Търговско отделение 
VI-10 състав, издадено на 07.06.2016 г., удостоверение от Сметната 
палата с изх.  № 48001183 от 15.08.2016 г. за внесени от партията 
финансови  отчети  за  2013,  2014  и  2015  г.  и,  както  казах, 
пълномощно  в  полза  на  Съби  Давидов  Събев,  съпредседател,  от 
Станимир  Янков  Илчев  и  Олимпи  Стоянов  Кътев  –  останалите 
съпредседатели.

Партията е регистрирана за участие в ЦИК за изборите на 25 
октомври 2015 г. с Решение № 2037-МИ от 09.09.2015 г.
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Тъй  като  са  налице  изискванията  на  чл.  468  и  чл.  469  ви 
предлагам да допуснем до участие Партия Национално движение за 
стабилност  и  възход  за  изборите,  както  изброих  –  за  общински 
съветници  в  община  Ружинци,  общински  съветници  в  община 
Добрич и за кметство Петърница, община Долни Дъбник.

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 
Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  
Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветомир  Томов); 
против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3371-МИ.

Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви проект.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е под № 3366 и касае 

също  Партия  Национално  движение  за  стабилност  и  възход  за 
участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Капитановци, 
община Видин, област Видин, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Постъпило  е  заявление,  заведено  под  №  5  от  16.08.2016  г. 
Заведено е в регистъра на партиите за участие в частичните избори, 
насрочени за 2 октомври 2016 г.

Заявено  е  наименование  за  изписване  върху  бюлетината: 
НДСВ.

Оригиналите  на  всички  документи,  които  изброих  по 
предходния  доклад,  се  намират  в  първата  преписка,  а  именно  за 
участие  в  новия  избор.  Тук  са  приложени  ксерокопия. 
Пълномощното също е копие.

Партията  е  регистрирана  за  участие  с  Решение 2037-МИ от 
09.09.2015 г. 

Налице  са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния 
кодекс.  Затова  ви  предлагам  да  допуснем  за  участие  Партия 
Национално  движение  за  стабилност  и  възход  за  участие  в 
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частичния избор за кмет на кметство Капитановци, община Видин, 
област Видин.

469.  Преди малко ми направи впечатление това.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Грозева. 
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  
Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 3372-МИ.

Колеги, тази точка продължава да бъде в дневния ни ред. В 
момент,  в  който колеги имат  готовност  със  следващи проекти на 
решения, това ни е приоритетът и ние ще се връщаме на тази точка.

Продължаваме  със  следваща  точка  –  точка  девета –  от 
дневния ред:

9. Проект  на  решение  относно  теглене  на  жребий  за 

номерата в бюлетината на партии и коалиции в нови и частични 

избори, насрочени след 26 май 2016 г.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали под № 3353 е качен проекта за определяне на процедура за 

теглене на жребий в Централната избирателна комисия за поредните 

номера  на  партиите  и  коалициите  в  бюлетините  за  гласуване  в 

новите избори и новите частични избори за кметове, насрочени за 2 

октомври 2016 г. с указ на президента на Републиката, обнародван 

след 26 май 2016 г.

Знаете,  че  с  изменението  на  чл.  423  от  Изборния  кодекс, 

извършено  със  Закона  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния 

кодекс от 26 май 2016 г., жребият за теглене на поредните номера от 
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бюлетините  на  партиите  и  коалициите,  които  са  регистрирани  в 

Централната избирателна комисия за участие в местните избори, се 

теглят вече в Централната избирателна комисия. Това, разбира се, се 

отнася и по отношение на всички нови и частични избори, които са 

насрочени след влизането в сила на изменението на Изборния кодекс 

от 26 май 2016 г.

С оглед на тази променена разпоредба ние трябва да приемем 

принципно решение, с което да уредим по отношение на частичните 

и новите избори, които са след тази дата, процедурата за теглене на 

жребий за поредните номера на партии и коалиции.

Ще  видите,  че  в  „ОТНОСНО“  аз  съм  включил  местните 

коалиции и независимите кандидати, тъй като независимо, че за тях 

не се теглят номера в жребия, така или иначе,  текстът на чл.  423 

предвижда, че те се подреждат съгласно поредността на заявяването 

им в Общинската избирателна комисия след номерата на партиите и 

коалициите,  които  са  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия за участието в избори.

След 26 май 2016 г., проверих съответно по указите, които са 

приети,  нямаме  нови  избори  за  общински  съветници,  тъй  като 

изборите  за  общински  съветници  за  община  Ружинци  и  община 

Балчик са насрочени преди тази дата. Следователно при тях ще се 

тегли жребият по стария ред, а именно от Общинската избирателна 

комисия. Но така, както бяхме приели по отношение и на останалите 

принципни решения, аз съм ги включил и тук съответно в заглавието 

и  в  „ОТНОСНО“,  ако,  разбира  се,  прецени  комисията  при 

разглеждането на самия проект и приемем, то тогава би могло да 

отпадне.

Целта  на  този  проект  на  решение  е  да  уреди  случая  по 

отношение на изборите за  2 октомври 2016 г., тъй като в случая ще 

имаме  смесената  система  –  едното,  което  е  по  отношение  на 

изборите, които са до 26 май 2016 г., което е по един ред, и след това 

изборите на 2 октомври 2016 г., които са насрочени с укази след 26 

май 2016 г., които са по новия ред.
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Аз  предлагам  това  решение  да  уреди  тези  избори  –  за  2 

октомври – а след това евентуално да преценим като комисия и да 

приемем вече едно принципно решение, което да се отнася за всички 

избори впоследствие,  които ще бъдат провеждани, тъй като редът 

вече ще бъде един и същи за всички нови и частични избори след 

тази дата.

В тази връзка ви предлагам проекта.

Предлагам  да  го  четем  по  раздели,  точка  по  точка  и  вече, 

който има да изкаже своето мнения, да направи коментар или пък 

предложения, ще има възможност.

Процедурата,  която  съм  предложил,  е  процедурата,  която 

принципно Централната избирателна комисия води, а именно с три 

кутии, като председателят не участва в жребия. В първата кутия се 

поставят имената на всички членове, които присъстват на жребия, 

като председателят тегли от кутията два плика с имената на двама 

колеги. Във втората кутия с надпис „Партии и коалиции“ са сложени 

наименованията на партиите и коалициите, които са регистрирани за 

нови и частични избори, тъй като трябва да е един общ жребий за 

всичките видове избори. В третата кутия са поредни номера с оглед 

броя  на  партиите  и  коалициите,  които  са  регистрирани.  Единият 

колега от Централната избирателна комисия  тегли наименованието 

на  партията  или  коалицията,  другият  колега  тегли  номера  и 

съответно  обявяват  партията  или  коалицията  и  номера.  Това  се 

повтаря  до  изтеглянето  на  имената  на  всички  партии,  съответно 

номерата.

Това, което съм оставил и което следва да решим, това е кога 

да бъде проведен жребият, тъй като по отношение на новите и на 

частичните  избори сроковете  по Изборния кодекс  са  различни по 

отношение на регистрацията в Централната избирателна комисия и 

съответно  на  партиите  и  коалициите  в  Общинската  избирателна 

комисия и издигането на листите, тъй като знаете, че по различен 

начин в хронограмата са уредени.
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С  оглед  на  това  аз  се  постарах  да  дам  една  дата,  която  е 

свързана с изтичането на по-късния срок, а именно това е срокът за 

частичните избори, тъй като при частичните избори регистрацията в 

ЦИК изтича  на  27  август  2016  г.,  а  регистрацията  в  общинската 

избирателна комисия изтича на 1 септември 2016 г. Регистрацията 

на  кандидатските  листи  в  Общинската  избирателна  комисия  при 

частичните избори изтича на 6 септември 2016 г.

Така  или  иначе,  към  датата  1  септември  ще  бъдат 

регистрирани  всички  партии  и  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни  комитети,  а  по  отношение  на  местните  коалиции  и 

инициативните кандидати,  ако не са издигнали кандидатска  листа 

или независимият кандидат не събере определения брой избиратели, 

които  да  подкрепят  неговата  регистрация,  то  за  тях  не  се  оставя 

номер така, както съм го уредил в първия раздел „Общи правила“. 

Това не би повлияло на самия жребий, който ние теглим.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  приемем  дата  или  на  1 

септември, или на 30 август след обяд,  за да може да се проведе 

жребият и да могат вече оттук нататък и общинските избирателни 

комисии да си подготвят необходимото с оглед и утвърждаването на 

бюлетините.

Другото,  което  исках  предварително  да  ви  кажа,  е,  че  по 

отношение на местните коалиции и инициативни комитети съм счел, 

че е хубаво тук да влезе с оглед това решение, което аз и затова го 

предлагам в днешния ден да го приемем, защото все пак това е нов 

ред и е  хубаво,  както партиите и коалициите,  така  и общинските 

избирателни комисии предварително да се запознаят, че ще има два 

различни режима по отношение на изборите, които са насрочени.

Това е като общо представяне на проекта. Сега, ако искате, да 

вървим по точките в него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на „ОТНОСНО“ ще 

кажа,  че  в  него  няма  да  бъдат  включени  местни  коалиции  и 
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независими кандидати, тъй като те по силата на текста на чл. 423 са 

включени по поредността на заявяване на участието в съответните 

избори.

Това,  което исках да  попитам,  е  дали да оставим общински 

съветници, тъй като ние нямаме насрочени след тази дата, или да ги 

оставим така, както са и другите решения, които имаме.

Аз  предлагам  до  2  октомври да  си  остане,  тъй  като  това  е 

първото такова решение, където имаме смесена система – и едното, 

и другото, а вече след това за следващите може да е приложимо или 

да го предложим пак, без да се посочва.

Ще  отпадне  „общински  съветници“  и  в  текста  ще  отпадне 

„общински  съветници“.  Навсякъде  „общински  съветници“  ще 

отпаднат.  Остава само „за нови или частични избори за кметове“. 

Навсякъде в текста това ще бъде променено.

Аз предлагам в т. 2 да си остане „жребият е общ за новите 

и/или  частичните  избори“.  В  смисъл  да  отпадне  „нови  избори  за 

общински съветници“, като жребият е общ за новите и частичните 

избори, тъй като той се провежда общо и за двете.

Първото  изречение  на  т.  3  ще  отпадне,  второто  и  третото 

изречение ще бъде: „Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер 

се изписва в квадратчето за отразяване на вота при отпечатването на 

бюлетината за нови и частични избори за кмет.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По първия раздел има ли 

коментари?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз само в т. 3, второто изречение, мисля, че 

има нужда  технически да  се  коригира:  „Този номер се  изписва  в 

квадратчето  за   отразяване  вота  на  избирателя,  отпечатано  в 

бюлетината за кмет срещу наименованието на избраната при жребия 

партия и коалиция.“ „Отпечатано“?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Квадратчето  е  отпечатано,  а 

номерът се поставя в квадратчето, което е отпечатано. Това е, което 

аз искам да кажа.
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В останалите точки приемаме, че премахваме „новите избори 

за общински съветници“ отвсякъде, остава „нови и частични избори 

за кметове“ навсякъде в текста,  за  да може да бъде само за тези, 

които са насрочени за 2 октомври. В т. 3 направихме промяната и в 

останалите аз ще го поправя.

Други предложения имате ли, колеги, за „Общи правила“?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да махнем дефиницията.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да махнем дефиницията? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Мисля,  че  е  достатъчно 

ясно.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм го сложил с оглед факта на 

коалициите, че може да има промяна. В тази връзка, тоест, че една 

партия  може  да  излезе  и  затова  да  се  разбира  с  оглед  и 

обстоятелството, че наименованието на партията може да участва в 

наименованието  на  коалицията.  Но,  ако  прецените,  може  и  да  го 

махнем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Защото горе пише „партии 

и коалиции“.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  защото  участват  в 

наименованието на партията и част от наименованието….

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по т.  1  до 8  не 

виждам коментари.

Продължаваме по процедурата от т. 9 до т. 15.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  правя  формално 

предложение датата да бъде 30.08.2016 г. от 10,30 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

възражения, коментари? Има ли други предложения? Не виждам.

Давам още известно  време  за  запознаване  с  проекта  и  след 

това, ако нямаме коментари, ще го подложа на гласуване.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 
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Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3373-МИ.

Преминаваме към следващата точка – точка 9а – от дневния 
ред:

9а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Съединение.
 Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, с вх. № МИ-2236 от 12.08.2016 г. 

е постъпило в оригинал заявление от Катерина Йорданова Кацарска 
в качеството й на заместник-председател на Общинска избирателна 
комисия – гр. Съединение.

Първият  писмото  е  дошло на  30.06.2016  г.,  но  не  е  било  в 
оригинал.  Междувременно  колегата  Нейкова,  която  е  била 
докладчик, е предприела действия за уведомяване на политическата 
сила, от която е излъчена, за подаване на нова кандидатура. Такава 
няма данни да е постъпила до момента в Централната избирателна 
комисия.

Предлагам  ви  проект  на  решение  за  освобождаването  на 
заместник-председателя  на  ОИК – Съединение,  област  Пловдив – 
Катерина Кацарска, като се анулира издаденото й удостоверение.

Проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 
инициали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 
Ивков.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3374-МИ/НР.
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Колеги, продължаваме със следващата точка – точка десета – 
от дневния ред:

10. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Отново  господин Ивков. Заповядайте,  господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с моите инициали от днес 

ви докладвам следния проект.
Постъпило е искане от кмета на община Панагюрище с  вх. 

№ МИ-14-172 от 12.08.2016 г. Писмото съдържа искане за отваряне 
на  помещение,  в  което  се  съхраняват  книжата  от  произведените 
избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 
г.  за  предаването  им  на  местния  отдел  „Държавен  архив“  – 
Пазарджик.

Проекта за решение го виждате в папка с моите инициали от 
днешното заседание.

Разрешавам отварянето на помещението.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, трябва ли ви време 

за запознаване?
Колега  Ивков,  продължете  нататък  с  докладите  си,  докато 

колегите прегледат проекта за решение и ще го гласуваме след това.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  освен  предходния  проект  за 

решение, с който имате възможност да се запознаете по-подробно, 
докладвам писмо с вх. № МИ-06-686 от 04.08.2016 г. Докладвам ви 
го за сведение. Това е писмо от Милена Рангелова, кмет на община 
Симеоновград, с което ни уведомява, че на основание Решение № 
3288-ПВР/МИ от 07.07.2001 г.  на ЦИК за отваряне на запечатано 
помещение в сградата на общинска администрация  - Симеоновград, 
е  било  отворено,  като  прилага  заповед  на  кмета  на  общината  и 
разписка за приемане и предаване на архивните документи в отдел 
„Държавен архив“.

Това го докладвам за сведение.
А  сега  Ви  моля  да  подложите  на  гласуване,   госпожо 

председателстваща, първия проект за решение.
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване първия проект на решение на колегата Ивков 
– за отваряне на запечатано помещение.
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Моля,  гласувайте  така  предложения  проект.  Режим  на 
гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3375-МИ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 
госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 
инициали от днешна дата с  № 3362 е качен проект на решение с 
искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Монтана, 
област Монтана.

С  вх.  №  МИ-14-173  от  15.08.2016  г.  сме  получили  писмо, 
подписано от кмета на община Монтана –  господин Златко Живков, 
с  което  същият  ни  моли  да  разрешим  достъп  до  запечатаното 
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 
изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и   националния 
референдум на 25 октомври 2015 г., както и новите избори за кмет 
на кметство Кърпачево, община Монтана на 13.03.2016 г.

Искането  е  с  цел  преместване  на  книжата  и  материалите  в 
сградата  на  общинския  архив –  Монтана  с  цел освобождаване  на 
помещението  във  връзка  с  предстоящите  избори  за  президент  и 
вицепрезидент.

Помещението в сградата на общинския архив е охраняемо и 
обособено  по  начин,  позволяващ  отделното  съхранение  на  тези 
изборни книжа и материали.

Поради  това  ви  предлагам  да  разрешим  отварянето  на 
запечатаното помещение с цел преместване на книжата при строгото 
спазване на наше Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 
коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.
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Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3376-МИ.

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  –  точка 

единадесета – от дневния ред:

11.Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви,  госпожо председател.

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия с вх. 

№  МИ-06-708  от  09.08.2016  г.  е  постъпило  писмо  от  кмета  на 

община Пазарджик с молба да осигурим средствата за изплащане на 

възнагражденията за проведени заседания на членовете на ОИК – 

Пазарджик,  които  ние  сме  одобрили  с  протоколно  решение  от 

12.04.2016 г., като към писмото има приложена справка за размера и 

възнагражденията и дължимите осигурителни вноски на членовете 

на ОИК – Пазарджик, за периода февруари – април 2016 г.

Знаете,  че  до  края  на  месец  април  това  е  ангажимент  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  в  тази  връзка  имам 

подготвен проект на писмо като отговор в папка с моите инициали 

във  вътрешната  мрежа,  с  което  указваме  на  кмета  на  община 

Пазарджик  да  се  обърне  към  администрацията  на  Министерския 

съвет  чрез  областната  управа,  за  да  бъдат  изплатени  съответните 

суми.

Вижте проекта на отговор. Ако имате някакви забележки, съм 

готов  да  прецизираме  текста  и  съответно  да  одобрим  така 

подготвения проект на отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е   господин  Христов.  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме писмо с вх. № 

МИ-15-0082 от 30.11.2015 г. Става въпрос за това, че сме получили 

искане за изплащане на възнаграждение, което ние сме утвърдили 

вече, но което касае изплащане на възнаграждение от 2015 г.

Знаете  обаче,  че  със  споразумението  с  администрацията  на 

Министерския  съвет  и  Централната  избирателна  комисия  всички 

възнаграждения,  които  са  одобрени  до  30.04.2016  г.  и  които  са 

минали  с  утвърдена  справка  за  възнаграждението  на  ОИК  от 

Централната  избирателна  комисия,  следва  да  бъдат  изплатени  от 

администрацията на Министерския съвет.

В тази връзка изпратеното отново от община Елхово писмо до 

Централната избирателна комисия следва да бъде върнато заедно с 

всички документи до кмета на общината. 

В  тази  връзка  сме  подготвили  едно  писмо  и  тъй  като  не  е 

качено във вътрешната мрежа, ще ви го прочета, то е съвсем кратко:

„До  господин Петър Киров, кмет на община Елхово

На ваш № И-01-8 от 03.08.2016 г.

Уважаеми  господин Киров, във връзка с Ваше писмо с наш 

вх.  № МИ-06-689 от 04.08.2016 г.  на ЦИК относно изплащане на 

възнаграждение  на  ОИК  –  Елхово,  приложено  ви  връщаме  за 

представяне  пред  администрацията  на  Министерския  съвет  чрез 

областната администрация:

1. Копие от искане до ЦИК от 30.11.2015 г.;

2. Копие на писмо от ЦИК с изх. № 15-2179 от 03.12.2015 г.;
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3. Копие на справката за възнагражденията на ОИК-Елхово, 

която е одобрена на 03.12.2015 г.;

4. Справка  на  възнаграждението  на  ОИК  за  проведените 

извънредни заседания от 09.11.2015 г. и 20.11.2015 г.

Съгласно писмо № 02.04-91 от 28.04.2016 г. на изпълняващия 

длъжността  главен  секретар  на  Министерския  съвет   господин 

Веселин Даков до областните управители възнагражденията на ОИК 

по одобрени искания с протоколни решения на ЦИК до 30.04.2016 г. 

следва  да  бъдат  изплатени  от  администрацията  на  Министерския 

съвет  чрез  областната  администрация  по  съществуващия  до  този 

момент ред.

Приложение: съгласно текста.“

Предлагам  да  гласуваме  това  писмо  заедно  с  приложените 

документи  да  бъде  върнато  на  кмета  на  община  Елхово,  за  да 

предприеме мерките, които са необходими.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  –  точка 

дванадесета – от дневния ред:

12.  Доклад  относно  изменение  и  допълнение  на 

Правилника на ЦИК.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

изменение  на  чл.  51  от  Изборния  кодекс  на  работна  среща  на 

Работна  група  1.1  в  началото  на  месец  юли  беше  разгледан  и 

обсъден  проект  на  правилника  за  изменение  и  допълнение  на 

Правилника  за  организацията  на  дейността  на  Централната 
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избирателна  комисия  и  структурата  и  функциите  на  нейната 

администрация.

Чл. 51, ал. 2, т. 6  от Изборния кодекс е изменена и допълнена, 

като  се  предвижда  пълномощията  на  член  на  Централната 

избирателна  комисия  да  могат  да  се  прекратят  предсрочно  при 

неучастие по неуважителни причини в три поредни или в общо пет 

заседания  през  годината  по  ред,  установен  от  Централната 

избирателна комисия.

Това налага да направим съответната промяна в Правилника за 

организацията  и  дейността  на  ЦИК и  на  нейната  администрация. 

Към  момента  имаме  още  една  работна  среща,  проведена  на 

вчерашна група на Работна група 1.1 и на Работна група 1.2. Не са 

постъпили други предложения извън това, с изключение на промяна 

в наименованието на правилника.

За  целите  на  промяната  Централната  избирателна  комисия 

предвижда  да  дефинира  по  възможност  изчерпателно  случаите,  в 

които се  приема отсъствие  от  заседание  по уважителни причини. 

Това е в редакцията на ал. 3 на чл. 34 от Правилника с § 3 от проекта 

на правилник за изменение и допълнение на правилника на ЦИК.

Не знам дали всички, които сте тук, сте запознати с текста на 

проекта и дали е необходимо да го докладвам по-подробно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли някакви 

допълнителни  коментари?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В § 1 дали да не довършим в края на 

изречението преди точката „ на администрацията“. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  само  че  ние  заменяме 

„Централната избирателна комисия  и структурата и функциите…“ 

Тук заменяме едно „и“ със запетая и за целите на това използваме 

четири – пет думи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Отменям режима на гласуване.



34

Колеги, предлагам да остане за запознаване. Нека да отложим 

тази точка за следобедното заседание.

В момента часът е 12,27 ч.  Затова позволете ми да направя 

няколко  доклада  за  сведение,  след  което  ще  дам  почивка,  за  да 

преминем към следващата си част от заседанието.

РЕПЛИКА: Нека и писмата да минем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  писмата  да  минем, 

добре. Така ли приемаме? Да.

Нека  да  направя  своите  доклади,  защото  във  вътрешната 

мрежа е важно да се запознаете с тях.

На първо място, колеги, с вх. № НР-01-1 от 16.08.2016 г. сме 

получили от администрацията на президента на Република България 

препис от Указ № 279 от 08.08.2016 г.,  с  който указ президентът 

постановява  следното:  определя  6  ноември  2016  г.  за  дата  на 

произвеждане на  национален референдум с въпроси:

1. Подкрепяте  ли  народните  представители  да  се  избират  с 

мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство 

в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на 

изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за 

финансиране  на  политическите  партии  и  коалициите,  да 

бъде 1 лв. за един получен действителен глас на последните 

парламентарни избори?

С оглед на този указ, колеги, аз ще предложа в следобедната 

част  на  заседанието  да  включим  още  една  точка,  а  именно  като 

последна точка от първата част на дневния ни ред, а именно старт на 

разглеждане  на  хронограмата  за   националния  референдум. 

Проектът е готов.

На второ място, колеги, с вх. № ПВР-01-2 от същата дата и 

отново от администрацията на президента на Република България ни 

е  изпратен  препис  от  Указ  №  278  от  08.08.2016  г.  относно 

наименования, граници и номерация на изборните райони.
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Колеги, с вх. № ЧМИ-01-36  и отново от администрацията на 

президента са ни изпратени преписи от Укази № 280 и № 281 от 

08.08.2016 г., с които президентът насрочва частичен избор за кмет 

на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково на 02.10.2016 

г.,  съответно  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Криво  поле, 

община Хасково, област Хасково на 02.10.2016 г.

Това е за сведение, колеги.

Продължаваме с точка  четиринадесета от дневния ред:

14. Доклади по писма.

 Колеги, както в оперативен порядък обсъдихме, да минат и 

докладите по писма и тогава ще дам почивка.

Първа е  госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в момента имам да докладвам 

една  докладна  записка  от   господин  Желязков,  който  изпълнява 

функции на директор на Дирекция „Администрация“.

С вх. № ЦИК-09.62 от 16.08.2016 г.  докладната е публикувана 

във вътрешната мрежа  и е относно утвърждаване на разходи във 

връзка  с  използвания в звено „Финансово-счетоводна и стопанска 

дейност“ счетоводен продукт АЖУР-Л. 

Този продукт, колеги, е срещу заплащане на съответен разход. 

В  случая  поради  необходимост  от  допълнителна  дистанционна 

услуга  за  дефиниране  на  допълнителни структури в  счетоводната 

програма предплатеното време се оказало недостатъчно и затова е 

извършен допълнителен разход в размер на 30,52 лв. с ДДС, за което 

има издадена фактура.

В тази връзка, тъй като е необходимо допълнително да бъде 

закупен  пакет  за  10  часа  на  стойност  551,54  лв.  без  ДДС  за 

осигуряване на възможност за използване на консултантски услуги 

до края на годината  за  настройки на  софтуера към специфичните 

нужди на счетоводството на Централната избирателна комисия, се 

предлага  да  бъде  одобрено  това  предложение  за  допълнителни 

разходи,  като  средствата  –  изрично  е  отбелязано  –  в  §  10.00  от 
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„Издръжка“  са  налични  по  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Солакова.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков.  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  имам  още  една  докладна 

записка – от  госпожа Манолова – от 12.08.2016 г. с вх. № ЦИК-09-

59.  Тя  предлага  във  връзка  с  публикуването  на  информация  на 

интернет-страницата  да  бъдат  обучени  за  работа  със  системата 

Айгюн  Ахмедов  и  Кирил  Пенев,  старши  експерти  в 

администраци5ята на ЦИК и в случай на необходимост – Цветомира 

Жекова,  главен  експерт  в  администрацията  на  ЦИК.  Да  бъде 

предоставен  достъп  на  тези  трима  колеги  от  администрацията  до 

електронната поща на ЦИК, през която се изпраща информация за 

публикуване в БТА.

Освен  това  тя  предлага  с  оглед  предстоящите  избори  и 

националния референдум,  но може би не само за този период,  за 

укрепване  на  деловодната  дейност  в  звеното  да  бъде  привлечено 

лице,  което  да  бъде  обучено  за  работа  с  деловодната  система, 

каквото и да значи това.

Аз ви предлагам да одобрим направените предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
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Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен 

Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

 Госпожо Солакова, моля, продължете докладите си.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа има едно писмо, с което моля да се запознаете. Докладвам ви 

го за сведение.

С  вх.  №  ЦИК-00-560  от  15.08.2016  г.  от  началника  на 

Национална  служба  за  охрана  до  министър-председателя  на 

Република България с копие до Централната избирателна комисия в 

отговор  на  наше  писмо  с  получена  резолюция  от  министър-

председателя  относно транспортното осигуряване на  дейността  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Солакова.

Продължаваме със следващ докладчик.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № МИ-06-669 от 29.07.2016 г.  Това е писмо от община Шумен. 

Изпратено е в изпълнение на т. 31 от наше Решение № 2662-МИ/НР 

от 18.10.2015 г .,  като към това писмо са приложени протокол от 

26.07.2016 г.  на Комисията по чл.  445,  ал.  7  от Изборния кодекс, 

както  и  заповедта  на  кмета  на  общината,  с  която  е  определена 

комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс.

Изборното помещение, в което се съхраняват изборните книжа 

и материали от проведените избори на 25 октомври и на 1 ноември 

2015 г., е отворено по искане на разследващи органи във връзка с 

образувана преписка по отношение на лица, за които има данни, че 

са  гласували  в  нарушение  на  Изборния  кодекс,  като  е  било 

необходимо да бъдат представени избирателните списъци от секция 

№ 83 и секция № 71 в община Шумен.
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След като са предоставени с протокол съответните списъци, 

изборното помещение е запечатано с хартиени лепенки, подписано и 

подпечатано от комисията.

Докладвам ви го за сведение, колеги, това писмо от община 

Шумен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Следващ докладчик по тази точка е  господин Андреев.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило  по  електронната  поща  писмо  от  Светослава  Стоянова, 

която приложено ни изпраща запитване от Коалиция за Хасково с 

вх. № МИ-11-10 от 11.08.2016 г.

Към нейното писмо е приложено запитване от Георги Иванов 

Иванов  като  ръководител  на  Коалиция  за  Хасково,  с  което  ни 

уведомява, че с Решение № 432-МИ и № 433-МИ от 12.07.2016 г. 

Общинската  избирателна  комисия  –  Хасково,  е  прекратила 

пълномощията на кметовете на кметства в с. Гарваново и с. Корен, 

община Хасково и според изявленията на председателя на ОИК – 

Хасково, в местен интернет сайт той е заявил, че двете села нямат 

достатъчен брой лица, регистрирани по постоянен адрес – под 350 

души, с оглед на което няма да се произвеждат избори.

Съответно  от  коалицията  са  си  направили  справка,  че  към 

15.06.2016  г. и 15.12.2015 г. населението в тези две населени места 

- Гарваново е с 377, съответно 374  и в с. Корен – 365, съответно 367 

в зависимост по постоянен или само постоянен и настоящ адрес.

В  тази  връзка  искат  от  нас  становище  следва  ли  да  бъдат 

проведени избори за кметове на кметства в цитираните по-горе села.

Тъй  като  е-mail  е  подаден  от  Светослава  Стоянова,  а 

запитването  не  е  подписано  –  поне  аз  не  виждам  на  е-mail  –  от 

Георги  Иванов,  тоест,  не  можем  да  установим  дали  той  е 

ръководител или представляващ коалицията, защото ръководител на 

коалиция не  знам какво  означава,  но  представляващ  Коалиция за 
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Хасково, независимо, че аз съм подготвил проект, с който отговарям 

на тяхното запитване, с писмо, с което изяснявам защо в тези две 

населени  места  не  може  да  се  произведат  избори  за  кметове  на 

кметства,  имаме две възможности – или да  отговорим с писмото, 

проектът е качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, 

или да го оставим за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване за изпращане на това писмо.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов); 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  следващият  докладчик  е   госпожа  Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-94 от 08.08.2016 г. ведно с превод, пристигнал на 10.08.2016 

г. Накратичко то е следното:

„Приложено  ви  изпращаме  писмо  на   господин  Бранко 

Хърватин,  председател  на  Държавната  избирателна  комисия  на 

Република Хърватия…“

Колеги, да не го чета. Става въпрос, че ни канят да участваме 

като  наблюдатели  за  предстоящите  им  избори  на  11.09.2016  г. 

Описват какъв е редът.

Предлагам да го приемем за сведение и да отговорим с едно 

писмо: „С оглед добрите ни взаимоотношения… - стандартен текст – 

благодарим, но предвид, че сме в  активен период, няма да можем да 

се възползваме от поканата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов); 

против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-93 от 08.08.2016 г. ведно с превод, който е пристигнал на 

09.08.2016 г. Ще ви прочета писмото накратичко:

„Уважаеми  господин/ госпожо,

За целите на проекта в областта на политическите науки правя 

съпоставка на изборни правила в Европа. Тъй като нямам отговор на 

предишния си е-mail от средата на месец май, бих искал да поставя 

още  веднъж  следния  въпрос  относно  изборите  за  Европейски 

парламент.

Правилно ли съм разбрал, че прагът на преференциалния вот 

за преминаване на кандидати на по-предно място в листата е бил 5 

процента през 2014 г. спрямо 15 процента през 2009 г.? 

Бих искал да науча кога е направена тази промяна. В Изборния 

кодекс, публикуван в "Държавен вестник" от 28.01.2011 г., очевидно 

се посочва праг 6 процента. Потърсих нови промени в "Държавен 

вестник" от датите, посочени в началото на текущата версия, сочи се 

интернет-адрес,  но  за  съжаление  не  успях  да  установя  кога  е 

направена промяната от 6 на 5 процента. Ще ви бъда благодарен, ако 

ми дадете указания.“

Възложих на деловодството след получаване на преписката да 

провери дали е пристигал е- mail. Беше ми отговорено, че всъщност 

с предишен е- mail от май месец, както е посочено, не се открива и 

не е завеждан в деловодната система.

Колеги,  аз  считам,  че  няма пречка да  отговорим на лицето, 

което  се  е  посочило  като  Томас  Дьобойлер.  При  превода  не  е 

преведено,  но  е  от  някакъв  Европейски  център  за  социални 
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изследвания.  Има  посочени  телефони  и  имейл-адрес  и  адрес 

съответно на институцията.

Не съм подготвила проект на отговор. Предлагам да подготвя 

за  следващото  заседание  такъв  проект  на  отговор,  ако  не 

възразявате.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Не възразяваме!

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-06-570 от 15.08.2016 г., което е от кмета на община Смядово и е 

писмо  в  изпълнение  на  наше  Решение  №  3095-ПВР/МИ  от 

25.02.2016 г. относно искане за отваряне на помещение. 

Приложени са ни заповед на кмета на община Смядово – един 

брой, протокол и акт за унищожаване и писмо от „Държавен архив“ 

– Шумен.

Докладвам го за сведение.

Последното  писмо,  което  е  по  молба  на  колегата  Нейкова, 

която е в законоустановен отпуск, с вх. № ПВР-20-3 от 09.08.2016 г. 

Докладвам ви го за сведение засега и за запознаване.

То е от търговския директор на Медийна група „България“, 

като с един е-mail е обективирано, че е на разположение за всякакви 

въпроси и коментари по предложението във връзка с предстоящите 

избори за президент и  национален референдум през месец ноември. 

Изпратена ни е оферта за възлагане на информационни брошури на 

ЦИК в изданията на Медийна група „България“.

Докладвам го за сведение. Има резолюция на председателя за 

разглеждане в работна група. Предполагам, че ще бъде обсъдено в 

работна група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Следващият  докладчик  е   госпожа  Бойкинова.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-20-4  от  12.08.2016  г  .  от  председателя  на  СЕМ.  Писмото  е 
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качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с номера, 

който ви прочетох.

С писмото и във връзка с предстоящите избори и подписване 

на  споразумение  относно  мониторинг  на  предизборната  агитация 

председателят на СЕМ ни кани Централната избирателна комисия да 

предложи подходящ ден от месец септември, за който да уведомим и 

Държавната агенция за закрила на детето, да проведем, както и при 

миналите избори, съвместна среща.

На този етап ви го докладвам за сведение и за работна група да 

определим подходящ ден от месец септември, за да мога да подготвя 

писмо до двете институции за съвместна среща.

За  сведение  ви  докладвам  и  писмо  с  вх.  №  МИ-06-609  от 

14.07.2016 г.,  с  което кметът на община Златарица ни предоставя 

заповед и протокол във връзка с отваряне на помещение, за което 

сме дали разрешение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Следващият докладчик съм аз.

Колеги,  първо,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  един  от 

юрисконсултите, за които взехме протоколно решение да назначим 

от  днес,  вече  е  на  работа.  Това  е  Нина  Димитрова.  Това  е  за 

сведение.

На второ място, колеги, по молба и на  госпожа Нейкова във 

вътрешната мрежа има един проект на писмо, качено е в папка с 

моите инициали.

Колеги,  преди  да  разгледаме  писмото  госпожа Мусорлиева 

иска нещо да каже.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  се  радвам,  че  едно  от 

момичетата вече е започнало работа. Това няма нищо общо с това, 

което ще кажа. Аз не мисля, че конкурсът е приключил. Нито има 

класация,  нито  има  цялостно  гласуване.  Не  знам  как  става  това. 

Чисто юридически не ми става ясно как става това.

Иначе адмирирам идването на всички юристи.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева.

Продължавам със следващия си доклад.

В папка с моите инициали е публикувано писмо до  господин 

Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, 

изготвено  от   госпожа  Нейкова.   Докладвам  го,  тъй  като  тя  е  в 

отпуск. Вижте писмото, обсъждахме го на предходно заседание. 

Имате ли забележки? Предложения?

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);   против  –  1 

(Мария Мусорлиева).

Предложението се приема.

Колеги,  получили  сме  от  Молдова  едно  изследване  на 

еднаквото  участие,  еднаквото  третиране  на  жените  и  мъжете  в 

изборите в Молдова.

Моля да го прегледате и, ако счетете за необходимо да бъде 

дадено за превод, да ме информирате, тъй като е на английски език.

На  следващо  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  от 

09.08.2016  г.  е  публикуван  отговор  на   госпожа  Златарева  на 

поздравителния  адрес,  който  изпратихме.  Бих  желала  да  ви  го 

прочета:

„Благодаря  сърдечно  за  поздравителния  адрес  по  случай 

рождения ми ден.  Желая  успешна работа  в  предстоящата  гореща 

есен, в което вярвам безусловно“.

Докладвам го за сведение.

Колеги,  отново  във  вътрешната  мрежа  от  същата  дата  е 

публикувана информация на английски и превод на български език. 

Това е  писмо от   госпожа Боднар във връзка  с  предстоящата  25-

годишна  конференция  на  21  –  23  септември  2016  г.  в  Тирана, 

Албания.  С  това  писмо  ме  информират  и,  че  за  изготвяне  на 



44

брошурата на конференцията, на която ще изнеса доклад, ще имат 

нужда от кратка биографична справка – 150 – 180 думи по даден 

образец.

Колеги, ще изготвя тази биографична справка.

Докладвам ви го за сведение.

Колеги, мисля, че с това аз приключих моите доклади.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Без  нищо лично,  ще  Ви моля  във 

връзка с едно писмо, в случая качено в една от папките,  качено е 

при  госпожа Солакова, но това няма нищо общо с това, което искам 

да  кажа,  с  вх.  № ЦИК-00-  560  от  15.08.2016  г.,   от  Национална 

служба „Охрана“ от вчера.

 Искам само да помоля председателя и секретаря на комисията 

при  следващи  срещи  с  представители  на  НСО,  на  Министерския 

съвет и т.н., да не ме неглижират и да ме канят на тези срещи. В 

случай, че случайно ме няма или съм в полагаем платен годишен 

отпуск, ви моля комисията да решава кой да бъде изпращан от мое 

име  и  за  моя  сметка.  Дали  това  ще  бъде   господин  Пенев,  дали 

госпожа Ганчева, дали  госпожа Бойкинова  или който и да е друг 

член на комисията.

Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме със 

следваща докладчик по тази точка. Това е  господин Томов.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря Ви,  госпожо председател.

Колеги,  само  за  сведение  ви  докладвам,  че  във  вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от  вчерашна  дата  са  събрани 

всички  преводи,  изпратени  по  повод  наши  запитвания  от 

избирателни комисии в чужбина относно особеностите, методиката 

и организацията на машинното преброяване на гласуването в тези 

страни, доколкото те имат такава информация.

Има още един текст, изпратен от Швейцария, който в момента 

е даден за спешен превод. Ще имам грижата утре сутринта всички те 
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да бъдат обединени в папка с утрешно име, за да могат колеги, които 

желаят, да се запознаят с тях. Всички са в преводи.

Ако позволите, въпреки че това е по-скоро за т. „Разни“, бих 

предложил също, тъй като вече съм готов с предложение за работно 

обсъждане на проект за решение относно машинното преброяване, 

работната  група  да  се  събере  утре  преди  заседанието  -  бих 

предложил в 10,30 ч., но, разбира се, въпросът е открит за обсъждане 

– за да можем да разгледаме тези материали, като до утре сутринта 

ще кача и това предложение, което съм направил.

Това е, което исках да съобщя на комисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 

Томов.

Колеги, с това изчерпахме дневния ред, тъй като преди да дам 

почивка беше поставен въпрос и за заседанието утре. Знаете, че утре 

в  17,00  ч.  изтича  срок  на  Централната  избирателна  комисия.  Ето 

защо намерението ми е и в края на заседанието ще го съобщя, да 

насроча заседанието за следобедните часове.

Колеги, с това давам почивка до 14,30 ч. Моля да бъдем точни 

за втората част на заседанието.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 11 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Във  връзка  с  докладваните  от  мен  укази  на  президента  и 

специално указа за определяне датата на  националния референдум 

ви предлагам да включим нова точка в дневния ред – точка 6а – а 

именно относно хронограмата за националния референдум.

Има ли възражения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви помоля,  госпожо председател, 

да ме включите с доклад относно промяна в състав на Общинска 

избирателна комисия – Балчик.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви,  господин 

Христов при промени в ОИК в новата т. 9а, която приехме.

Днес ще вървят приоритетно решенията относно регистрации 

и допускане до участие в избори, промените в ОИК и хронограмата, 

разбира се.

Колеги, отново в тази връзка подлагам на гласуване приетия с 

протоколно  решение  проект  на  решение  относно  определяне 

възнагражденията  на  членовете  на  РИК  и  СИК/ПСИК  при 

произвеждане  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и  национален референдум.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3377-ПВР/НР.

Сега,  колеги,  подлагам  на  гласуване  приетия  с  протоколно 

решение проект на решение относно утвърждаване на образци на 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни 

знаци  на  застъпници,  наблюдатели  и  представители  на  партии  и 

коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за 
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президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и   национален 

референдум.

Режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3378-ПВР/НР.

Колеги, подлагам на гласуване приетия с протоколно решение 
проект  на  решение  относно  утвърждаване  на  образци  на 
отличителни знаци на членове на секционни избирателни комисии в 
изборния  ден  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
Републиката и  национален референдум.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3379-ПВР/НР.

Колеги, продължаваме със следваща точка от първата част – 
точка пета - на дневния ни ред:

5.  Доклад  относно  препоръки  за  комуникационна 

кампания  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и национален референдум.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  молба  на  колегата 

Нейкова  и  с  оглед  предстоящата  ни  разяснителна  кампания, 

съгласувано с председателя, ви докладвам отново препоръки, които 

са получени от експертите на БАКА за комуникационна кампания. 
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Те  бяха  докладвани  на  предходно  заседание  за  сведение  и 

запознаване.  Отделно миналата седмица бе проведена и среща, на 

която бяха презентирани тези препоръки.

Накратичко ще резюмирам и ще моля с протоколно решение 

да приемем тези препоръки, да ги утвърдим и да приемем работата 

на специалистите от БАКА.

Препоръките са качени във вътрешната мрежа с вх. № ПВР-

00-19 от 08.08.2016 г. Накратичко съдържанието им!

В няколко раздела те отразяват ситуацията, целите, подхода, 

анализ,  който  са  направили  специалистите  от  БАКА, 

препоръчваните  канали  за  разпространение,  ролята  на  каналите  в 

кампанията,  структура  на  кампанията,  тактики,  препоръка  за 

обособени  дейности,  изисквания  и  следващи  стъпки,  които  би 

следвало да предприемем, като ситуацията, както ни е известно, са 

предстоящите  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  ведно  с 

национален референдум.

Целите  са:  информиране  на  гражданите  за  техните  изборни 

права  и  задължения,  повишаване  на  доверието  в  изборната 

администрация,  мотивиране  на  избирателите  да  гласуват, 

разясняване начините на гласуване и привличане на медиите като 

партньор в разяснителната кампания.

Следва раздел, наименован от специалистите,  „Подход“. Тук 

са  описани  основните  стъпки,  които  следва  да  се  предприемат  в 

процеса, като са маркирани няколко: изготвяне на комуникационна 

стратегия, идентифициране на дейностите, за които ЦИК има нужда 

от  партньорство  с  комуникационна  агенция,  формиране  на 

конкретни  дейности,  цели,  предмет  на  кампанията,  поставяне  на 

количествени  и  качествени  критерии  за  успешно  партньорство, 

изготвяне на технически задания за конкретни дейности, избор на 

съответната  агенция,  осъществяване  на  кампанията  и  отчитане  на 

постигнатите резултати.

Съответно  са  описани  и  целевите  групи,  към  които  да  е 

насочена  тази  кампания,  посланията,  които  следва  да  съдържа. 
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Анализът на БАКА включва, че има кратък срок за организиране и 

осъществяване  на  разяснителната  кампания,  голям  обем  от 

комуникационни  дейности  и  отбелязва,  че  би  било  трудно 

поемането  на  цялостното  комуникационно  обслужване  от  един 

партньор.  Естествено,  акцентирано  е  и  върху  прозрачността  при 

избора на партньори и подизпълнители.

Анализът, който са представили специалистите от БАКА, няма 

да го прочитам. В анализа е включен също така раздел „Потенциал 

за покритие на съвкупното население на типове медии в България по 

данни  на  ГАРД“.  Съответно  са  изнесени  данните,  където 

телевизията  заема  основен  процент  –  94  процента,  тоталпреса, 

външна реклама, радио, интернет, фейсбук и съответно с разделение 

по възрасти.

Следват  препоръчани  комуникационни  канали,  които 

накратичко  са:  телевизия,  радио,  интернет,  като  в  интернет  се 

включва фейсбук, банерреклама, официален сайт на ЦИК, сайтове 

на областни администрации.  Следват  проактивни връзки  с  медии, 

кризисен пиар, информационна среща със заинтересовани страни и 

печатни  информационни  материали,  като  след  това  се  отделя 

внимание  на  пресата,  какви  са  преимуществата  на  външната 

реклама.

Това, което на мен ми направи впечатление, е, че се съдържа и 

раздел от анализа на БАКА, в който се предлага и се препоръчва 

стартиране  на  онлайн  проучване  „откъде  се  информирате  за 

изборния  процес“.  След  това  е  отделено  внимание  на  ролята  на 

отделните  комуникационни  канали,  като  са  разграничени  радио, 

телевизия,  интернет,  пиар,  социалните  медии,  информационни 

материали. Предлага се и какъв да бъде обхватът на кампанията и 

какви  дейности  следва  да  се  интегрират.  Съответно  предлаганата 

стратегия  на  комуникационната  кампания  да  включва  четири 

основни компонента, които да се развиват симулативно и поетапно. 

Компонентите на кампанията са предложени да бъдат четири, като е 

отделено  внимание на  всеки  един отделен  компонент,  а  накратко 
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това  са:  информационна  комуникация,  тактически  таргетирани 

кампании,  локални кампании и  последващо отчитане  и  анализ  на 

резултатите.

Също  така  документът,  който  ни  е  предложен,  съдържа 

разглеждане на отделните компоненти, всичките в цялост – четири. 

Отделено е внимание на тактиките, които съответно се препоръчват, 

като  са  разделени  на  телевизия,  радио,  интернет,  печатни  медии, 

социални медии, пиар-активности и накрая има обособени дейности, 

като са ни предложени пет вида дейности, които са:  създаване на 

публична идентичност, цялост на творческа работа, производство и 

разпространение  на  печатни  и  информационни  материали, 

планиране, контрол на изпълнението и отчитане на резултатите на 

медийната кампания, осигуряване на комплексно пиар-обслужване, 

организация  и  провеждане  на  информационни  събития  на 

Централната избирателна комисия, като те са разгледани детайлно 

по обособени дейности от едно до пет включително.

Накрая  препоръките  завършват  със  следващи  стъпки,  които 

обхващат: потвърждение на комуникационни канали, срок, обхват и 

елементи на кампанията, потвърждение на предложените обособени 

дейности,  изготвяне на конкретни технически задания за всяка от 

обособените дейности, среща с потенциални изпълнители, селекция 

на  изпълнителите  на  база  на  зададените  критерии  за  оценка  на 

предложенията,  включително  и  всички  творчески  разработки  се 

оценяват и на база резултати от проведени тестове за разбиране на 

основно послание и коригиране според резултатите на проведените 

тестове.

Това  е  накратичко  и  в  резюме съдържанието  на  документа, 

който беше обсъждан на среща миналата седмица и беше докладван 

за сведение и запознаване на предходно заседание.

Предлагам,  госпожо председател, да подложите на гласуване 

да  утвърдим  тези  препоръки  за  комуникационна  кампания,  да 

приемем работата на специалистите от БАКА, защото, доколкото ми 

е  известно,  аз  не  съм  запозната,  но  от  колегите  зная,  че  имаме 
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протоколно  решение,  с  което  сме  гласували  договор  на  тези 

специалисти. Да приемем работата с цел да може да бъде направено 

заплащането по договорите.

Във  връзка  с  това,  което  е  обсъждано  в  рамките  на 

разяснителната кампания и съответно съгласувано с вас, това, което 

предлагат  специалистите  от  БАКА,  е  да  се  възложи  проучване 

„откъде  се  информират  гражданите  за  изборния  процес“.  Да 

възложим  на  администрацията,  съответно  да  се  свържат  със 

специалистите  от  БАКА,  а  ние  да  приемем  принципно  да  бъде 

извършено такова  проучване  и  да  възложим на  администрацията, 

включително и след контакт със  специалисти от  БАКА, начините 

как да бъде осъществено това проучване в най-кратки срокове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Въпросът е много сериозен.

Аз,  първо,  благодаря  на   госпожа  Ганчева  за  подробно 

изложения доклад. Аз присъствах на последната среща с БАКА и в 

много голяма степен оценявам доклада на БАКА.

Предлагам да го приеме като свършена работа и да им бъде 

изплатено възнаграждението.

Предлагам  ви,  колеги,  обаче  следното.  Цялата  група 

„разяснителна кампания“ я няма, като се започне от ръководителя й 

госпожа Матева,   госпожа Нейкова,  Чаушев и  господин Баханов. 

Тоест, не мисля, че в момента можем да приемем която и да е част за 

изпълнение  не  за  друго,  не  защото  не  са  хубави,  а  защото  не  са 

достатъчно добре обмислени и не са осмислени от всички колеги.

Това искам да кажа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би за коректност на доклада, 

аз в началото споменах, че точката в дневния ред днес се намира – 
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съгласувано  е  с  председателя,  с  ръководителя  на  група 

„разяснителна кампания“  госпожа Матева и по молба на  госпожа 

Камелия Нейкова. Ако комисията прецени, аз нямам нищо против с 

оглед  това,  че  не  съм и  запозната  в  детайли,  а  това,  което  ми е 

предадено в разговорите с  госпожа Матева и  госпожа Алексиева и 

госпожа Нейкова, можем да не разглеждаме днес тази точка.

Аз съм докладчик по молба, така да се каже. Но считам, че 

след като имаме протоколно решение и са сключени и граждански 

договори,  следва  да  се  приеме  тази  работа,  за  да  може  да  бъде 

извършено плащането, още повече в каква степен ще се реализират 

тези  препоръки,  ние  да  приемем  тези  препоръки  като  свършена 

работа,  ще  реши Централната  избирателна  комисия,  дори  по  мое 

мнение – в цялост, а не в рамките на разяснителна кампания.

Нещо различно казахте,  госпожо Мусорлиева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Още веднъж да уточня. Предложих 

същото – да приемем работа и да се изплати възнаграждението. А 

предлагам на комисията да не приема нито една част за изпълнение. 

Това казах. За действие!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз искам само да уточня, че според мен 

работата  на  тази  група  от  специалисти  не  се  изчерпва  само  с 

изготвянето на тази стратегия. Дори само от прегледа на това, което 

те предлагат, е видно и аз останах с впечатление от срещата, която 

проведохме,  че  те  имат  готовност  да  участват  със  съответната 

консултантска  подкрепа  по  отношение  изготвяне  на  технически 

задания в случай, че ние преценим и тръгнем към някакви поръчки 

при изпълнение на нашата разяснителна кампания.

Така  че,  дори и  да  одобри и  да  приемем това  като  част  от 

работата им, то не изчерпва изцяло отношенията ни с тях.



53

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги,  доколкото  разбирам,  първото  предложение  е  да  се 

приеме  работата.  Възнаграждението  ще  се  изплати  съобразно 

договора. Ако договорът предвижда плащане на етап, не е пред мен, 

за този етап ще се изплати такова възнаграждение.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз мисля, че бях коректна в 

доклада си и казах, че не ми е известно, но има протоколно решение 

–  така  бях  запозната  –  че  е  съгласувано  с  договорите  със 

специалисти  на  БАКА.  Сега  вече  аз  нямам  ангажимент  да  ви 

представям  наново  договорите  и  да  съблюдавам  протоколните 

решения  при  все,  че  така  ми  е  казано,  така  говорихме  с  Вас, 

госпожо Алексиева, нали?

Затова предложих… Аз не се чувствам достатъчно подготвена 

наистина като докладчик, но това, за което бях помолена, мисля, че 

го докладвах коректно с оглед моята личност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Никой  не  поставя  под 

съмнение докладването.

Колеги, това очевидно е изпълнение на някаква част от този 

ангажимент. Имаме ли проблем с това да приемем това изпълнение 

до тук?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имаме проблем, след като никой не 

е виждал договора. Как няма да имаме проблем?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв случай аз 

ви  предлагам  наистина  да  отложим  точката.  Благодаря  за 

запознаването, Централната избирателна комисия трябваше да бъде 

запозната  с  това  предложение,  но  да  отложим  тази  точка  за 

следващо заседание.

Колеги, гласуваме отлагане на тази точка.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  
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Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка – точка шеста  - от 

дневния ред:

6. Доклад относно предложения и писма във връзка с 

подготовка  и  организация  на  гласуването  извън  страната  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и 

национален референдум.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, първо, ще ви докладвам едно 

писмо, което е получено – мисля – вчера,  с вх. № ПВР-04-016 от 

12.08.2016 г., което трябва да е качено по моя молба във вътрешната 

мрежа. Вчера беше обсъдено в оперативен порядък на неформална 

среща  от  колеги  в  Централната  избирателна  комисия  по  повод 

организацията на гласуването извън страната.

Накратичко, то е във връзка с наше писмо, което изпратихме с 

указания до Министерството на външните работи да се предприемат 

действия по чл. 21 от Изборния кодекс.

Сега ни се връща писмо, което е подписано от Андрей Цеков 

за  постоянен  секретар,  като  ни  уведомява,  че  във  връзка  с 

организацията  на  предстоящите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България и на  национален референдум 

извън страната ни уведомяват, че във връзка с нашето писмо, чийто 

номер  цитирах,  предприемат  действия  по  искане  на  съгласие  от 

приемащата държава за произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент. 

Отделно сочат "Държавен вестник", бр. 37 от 17 май 2016 г., в 

който  е  обнародвано  решение  на  Народното  събрание  за 

произвеждане на  национален референдум. Към настоящия момент 

президентът на Републиката не е издал указ за определяне на датата 

за произвеждане на националния референдум.
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Предвид изложеното искат да им бъде указано от кой момент 

да бъде искано съгласие на приемащата държава за провеждане на 

национален референдум - веднага, независимо от липсата на издаден 

и обнародван указ или след издаване и обнародване в "Държавен 

вестник" на указа на президента. 

Колеги,  аз  съм подготвила проект на отговор така,  както го 

обсъдихме в оперативен порядък вчера. Проектът на отговор е качен 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали „Гласуване извън 

страната“. 

Но ви предлагам да добавим с оглед указа, който получихме 

днес,  последен  абзац,  отделно  от  горното,  и  да  цитираме  указа, 

който е получен в Централната избирателна комисия по отношение 

на референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков.  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пак в същата папка с моите 

инициали  във  вътрешната  мрежа  се  намира  и  документ,  който  е 

наименуван  „Важни  действия  и  срокове  по  подготовка  и 

организация  на  гласуването  извън  страната  при  произвеждане  на 

изборите за президент и вицепрезидент“.

Ние  също  обсъдихме  това  в  оперативен  порядък  да  бъде 

качено в съответния раздел на нашата интернет-страница. Вчера с 

колегите, които бяха там, имаше съгласи.

Аз  поставям  само  въпроса  дали  да  бъде  отделно  за 

референдума или отделно за изборите за президент и вицепрезидент. 
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Според  мен  може  да  е  един  обединен  и  съответно  да  бъде  така 

наименувано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Определям   госпожа 

Мусорлиева да води заседанието.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на вчерашната среща беше 

обсъдено  и  това  всъщност  е  извадка  от  сроковете,  които  са  по 

приетата хронограма, които ще бъдат такива и в хронограмата, която 

предстои  да  приемем  за  националния  референдум  и  да  бъде 

обобщено  и  да  се  отнася  за  подготовката  и  организацията  на 

гласуването  извън  страната  за  произвеждането  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент и национален референдум.

Казвам го с оглед на това, че вчера имаше колеги, които не са 

от  групата  и  не  присъстваха,  като   госпожа  Алексиева  предложи 

технически това да бъде в рубриката за избиратели.

Аз ще го предложа за гласуване. Може би с колегата Чаушев, 

като  се  върне,  който  отговаря  за  интернет-страницата,  да  го 

съгласуваме  и  да  бъде  качено  в  специален  раздел  в  интернет-

страницата ни. Може би е удачно да бъде в раздел „Избиратели“, 

защото  всички  български  граждани,  които  желаят  да  упражнят 

правото си на глас извън страната, може би ще следват раздела в 

нашата страница „Гласуване извън страната“. 

Принципно да го подложим,  госпожо председателстваща, на 

гласуване в раздела, който ще бъде на нашата интернет-страница и 

ще касае гласуването извън страната, а вероятно подрубриката ще 

бъде уточнена допълнително.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да подложа ли на 

гласуване предложеното от   госпожа Ганчева,  или ви трябва  още 

време за запознаване?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложеното  от 

госпожа Ганчева така, както подробно го изложи.

Моля, гласувайте направеното предложение.
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Режим на гласуване. Прекратете гласуването.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  докладчик  приемам 

направената  в  оперативен  порядък  извън  микрофон  забележка  за 

т. 26 и  т. 27 – да бъдат прецизирани с оглед адресатите, за които се 

отнася.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  с  възприетите 

поправки,  направени  в  оперативен  порядък  от  докладчика,  моля, 

гласувайте така предложеното, като се махне ред първи от т. 26 и 

ред първи от т. 27.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  Томов);   против  – 2 

(Ивайло Ивков. Мария Мусорлиева).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  вчерашната  среща  бе 

обсъдено и възприета идеята да бъде създадена в тази секция, която 

ще касае гласуването извън страната на официалната ни интернет-

страница, като  госпожа Алексиева и аз се ангажирахме през нас да 

минават  тези  въпроси  и  отговори,  в  смисъл  да  бъде  създадена 

рубрика  „Въпроси  и  отговори“,  като  моето  предложение  като 

ръководител  на  съответната  група  беше да  бъдат  качвани  всички 

въпроси и отговори, които касаят гласуването извън страната, за да 

могат  да  бъдат  достъпни  до  хората,  които  се  интересуват  за 

гласуването извън страната.

Възникна въпросът, че вероятно ще дойдат въпроси, които ще 

са идентични по своя предмет и по своята същност и на които ще 

има идентични отговори. Бе възприета идеята докладчика, на когото 

госпожа Алексиева разпределя въпроса, да подготвя отговор, който 

да  бъде  докладван  на  заседание,  съответно  на  всички  да  бъде 

отговаряно.  А  в  случай,  че  Централната  избирателна  комисия 
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прецени  да  има  такава  рубрика  „Въпроси  и  отговори“,  да  не  се 

качват въпросите, съответно отговорите, които се повтарят. Тоест, 

това да бъде прецизирано от мен и от  госпожа Алексиева.

Така че ви моля да подложим на гласуване първо създаването 

на такава рубрика „Въпроси и отговори“, където да бъдат качвани 

със забележката, която изложих в доклада си – всички постъпващи 

въпроси  и  отговори,  които  са  изходирани  от  нас,  касаещи 

гласуването извън страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Само бих  искала да  подчертая,  че  това  вчера  беше работна 

среща на работни групи 1.1 и 1.2, като паралелно се провеждаха и 

други работни срещи на други групи.

Колеги, чухте предложението. Коментари има ли? Не виждам.

Режим на гласуване. Отменям гласуването.

Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. Моля, гласувайте.

 Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 

Севинч Солакова и Цветозар Томов);   против  – 3  (Ивайло Ивков. 

Мария Мусорлиева, Румен Цачев).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпили 

писма във връзка с гласуването извън страната. Мисля, че са качени 

по резолюция на председателя във вътрешната мрежа.

Първото писмо, което ви докладвам, е с вх. № ПВР-22-10 от 

11.08.2016  г.  и  е  от  лице,  което  се  е  подписал  в  е-mail,  който  е 

получен, Димитър Янков. Отново в същата папка е и проектът на 

отговор,  като  самите  писма  следва  да  са  качени  във  вътрешната 

мрежа, само че са в папка с моите инициали. 

Става  въпрос,  че  в  приетата  хронограма  за  предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 6 
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ноември 2016 г., при съответното наше решение  отделя внимание на 

изречението или действието, че ръководителите на ДКП-тата трябва 

да поискат съгласие на приемащата държава, ако такова се изисква 

за  провеждането  на  изборите,  незабавно  след  насрочването  им. 

Тоест, това вече счита, че трябва да е станало.

Поставя  въпроси  и  моли  да  прецизираме  този  въпрос,  като 

обмислим  вариант  ръководителите  на  ДКП-тата  да  поискат 

навсякъде секции и прочее. Запознайте се с писмото.

Аз  съм  подготвила  проект  на  отговор,  където  всъщност  му 

отговаряме, че хронограмата, която е приета, обективира законовите 

текстове  и  всички  действия  и  процедури,  посочени,  са  със 

законовите текстове. 

Обърнете  отделно  внимание  на  последния  абзац,  че 

възможността, която той предлага, по мое мнение като докладчик, 

не се съдържа в чл. 14.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно предложение. Във 

втория  абзац,  реално  погледнато,  хронограмата  обективира 

сроковете, които се съдържат в законовите текстове и са свързани с 

организацията  и  подготовката  на  изборите.  Тоест,  да  посочим,  че 

това са сроковете.

Във  втория  абзац,  „Приетата  от  ЦИК  хронограма  за 

изборите….“ обективира сроковете,  а не законовите текстове.  Ние 

пишем основанието – законовия текст – в който се съдържа срокът 

и,  ако  искате  да  остане  „установени  в  законовите  текстове“  и 

„свързани с организацията и подготовката на изборите“.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам забележките.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Второ, аз прочетох писмото, което 

е  качено,  и  според  мен  тук  питането  е  „как  ще  знае 

дипломатическият или консулският представител къде да се открият 

места при положение, че местата ще се определят със заявлението“.
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Въпросът е, че тук се иска да се отговори въобще дали може 

да бъдат открити секции извън дипломатическото или консулското 

представителство. Може би това е хубаво да го включим като една 

изречение в писмото, тъй като в противен случай ще дойде следващо 

такова питане. В случая искането е да се разбере дали въобще могат 

да  бъдат  открити  секции.  В  конкретния  случай  той  пита  как  ще 

искаме  съгласието  на  приемащата  държава  при  положение,  че  не 

знаем колко заявления ще бъдат събрани и за къде.

Моето предложение беше следното. Не е лошо да го има, аз 

съм  съгласен  така,  както  е  подготвен  от  докладчика,  да  го  има 

законовият текст. Но с едно изречение да добавим, че съгласието, 

което се изисква от дипломатическите и консулските представители 

е във връзка с възможността да бъдат открити въобще секции извън 

страната. То дори не е само „извън“, защото има държави, в които 

дори  в  дипломатическото  или  консулското  представителство  не 

разрешават.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, приемам забележката с оглед 

това,  че  да  му  се  изясни  на  човека,  че  това  съгласие…..  Няма 

проблем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  предлагам  от  това  последно 

изречение   изразът,  който  не  включва  „възможността,  която  Вие 

сочите“ да отпадне, особено ако ще публикуваме този отговор. Няма 

да е полезна тази информация за никого друг.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Възприемайки  забележките,  които 

ми направи колегата Андреев,  и с оглед това,  което каза колегата 

Пенев, предлагам да отпадне последният абзац и да завършим с това 

изречение, което формулира колегата Андреев, че съгласието, което 

се изисква,  всъщност касае възможността изобщо за откриване на 

избирателни  секции  извън  страната  или  по-прецизирано  с  оглед 

изказа в писмото, което обсъждаме.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков. Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последното писмо, колеги, което ще 

ви докладвам днес, отново е качено във вътрешната мрежа, само че в 

онази папка може би само с моите инициали.

То е с вх. № ПВР-22-9 от 11.08.2016 г. Проектът на отговор се 

намира в папка „ЙГ-извън страната“ и е до лицето Апостолов.

Колеги,  само  припомням,  че  всъщност  преди  няколко 

заседания докладвах въпрос, който беше свързан отново с условията 

и  реда  за  гласуването  в  чужбина,  и  ние  отговорихме  в  духа  на 

първия абзац, с който ви предлагам да отговорим, че всичко това ще 

стане  с  нарочни решения,  като  предвид,  че  имаме  вече  приета  и 

утвърдена хронограма, обръщам внимание, че в срок до 09.09.2016 г. 

Комисията  ще приеме решението за  образуване  на  избирателните 

секции извън страната. 

А по отношение на въпросите  2 и 4,  които поставя лицето, 

сочи,  че  няма  белгийска  карта  и  дали  ще  му  бъде  необходима 

белгийска  карта.  Предлагам  да  му  отговорим,  че  ще  упражни 

правото  си  на  глас,  като  представи  български  документ  за 

самоличност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  предлагам  или  да  изпишем 

въпросите,  или поне да посочим кои въпроси ще бъдат уредени в 

изричното ни решение. Иначе така с препращане към въпроси 1, 3 и 

5 според мен не става ясно какво точно е питано и какво отговаряме.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не приемам това като докладчик, 

защото считам, че достатъчно ясно става на лицето. Той разполага с 

въпросите, които е изпратил до Централната избирателна комисия. 

Ако колега  Пенев  има  предвид  с  оглед  публикуването  в  рубрика 

„Въпроси и отговори“, ние ще публикуваме както въпроса, така и 

отговора  и  считам,  че  ще  бъдем  излишно  обстоятелствени,  като 

излагаме въпросите и отговорите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В момента разсъждаваме 

по отговора на писмото.

Аз  приемам  тази  забележка  към  интернет-страницата.  На 

интернет-страницата ще бъде въпрос-отговор.

Колеги, чухме предложението на  господин Пенев, което сега 

ще подложа на гласуване. Имаме ли и други? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед това, което може би е 

мой пропуск, в третия абзац „В срок до 09.09.2016 г. Централната 

избирателна комисия ще приеме решенията, в които ще се съдържат 

отговорите на поставените въпроси 1, 3 и 5“

Това  е  понеже  колегата  Пенев  ми  обърна  внимание,  че 

всъщност срокът е един и същ, макар и без изрично посочване за 

второто решение в нашата хронограма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Генчева. 

По това не виждам да имаме възражения.

Моля, колеги, подлагам на гласуване отправеното от  господин 

Пенев  предложение  във  втория  абзац  въпроси  1,3  и  5  да  бъдат 

изрично посочени, а не така, както е изписано в текста.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  
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Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен 

Цачев, Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против – 2  (Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  целия  отговор  ведно  с 

поправките в зала.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред:

8.  Проекти  на  решения  относно  регистрации на  партии, 

коалиции и местни коалиции за частични и нови избори.

Но докладчиците по тази точка, тъй като са дежурни, отиват 

да получават документи.

Тъй като всички точки, които ни предстоят,  колеги, изисква 

по-голямо присъствие,  отиваме  на  точка петнадесета от  дневния 

ред:

15. Доклади относно постановления на прокуратури.

Първи е  господин Ивков. Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам 17 преписки в папки 

„Постановления“  –НР-3  с  мои  инициали  и  МИ  –  3,  които  са  за 

местни избори, и два броя, а именно 0937 и 0938 от 05.08.2016 г. и от 

10.08.2016 г. Всички са за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Следващ  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  за  разлика  от 

колегата Ивков аз ще докладвам днес само една постановление, с 
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което се прекратява досъдебно производство по отношение на едно 

лице, за което има данни, че е гласувал в нарушение на изборните 

правила на местните избори на 25 октомври 2015 г.

Кое  е  особеното  в  случая  и  затова  го  докладвам  това 

досъдебно производство?

Това  е, че цялата преписка ни е изпратена тук, в Централната 

избирателна комисия. Касае се за лице, което е член на секционна 

избирателна комисия. Има настоящ адрес в същото населено място. 

Това е с. Осмар. Постоянният му адрес е в гр. Шумен.

След  като  са  се  консултирали  в  секционната  избирателна 

комисия, другите членове на СИК са му разрешили да гласува и той 

е  дописан  в  избирателния  списък,  като  съответно  е  попълнил  и 

изискуемата се декларация.

С  оглед  на  така  описаната  фактическа  обстановка 

наблюдаващият  прокурор  прекратява  досъдебното  производство. 

Това  е  № 175/2016 г.  по  описа  на  Районно управление –  Велики 

Преслав.

Моето мнение е, че се солидаризирам със заключението на 

наблюдаващия прокурор и  предлагам и то  да  остане  за  сведение, 

като  върнем  за  архивиране  досъдебното  производство  в  Районно 

управление – Велики Преслав.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване за връщане на преписката за архивиране.

Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков. Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се на точка 9а от дневния ред:

9а. Проекти на решения за промени в състава на ОИК – 

Съединение, и ОИК - Балчик.
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Давам думата на  господин Христов да докладва проект на 

решение за промяна в ОИК – Балчик.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  днес,  преди  малко  повече  от  половин  част  пристигнаха 

документите от община Балчик за промяна в ОИК – Балчик.

Документите са подписани от упълномощения представител 

на  Коалиция  БСП  –  Лява  България,  и  са  придружени  от  две 

заявления:  за  освобождаване  на  секретаря  на  Общинската 

избирателна  комисия,  тъй  като  той  е  бил  назначен  на  друга 

длъжност, която е несъвместима с длъжността секретар на ОИК,   и 

на члена от Коалиция БСП – Лява България, по лични причини.

Има направени и предложения за заемане на техните места, 

като са приложили необходимите декларации, копия от дипломите 

им за висше образование. И двамата кандидата са финансисти.

Налице са всички документи. Затова аз предлагам да вземем 

решение на основание това,  което ви изложих, да освободим като 

секретар  на  ОИК  –  Балчик,  област  Добрич,  Димитрин  Иванов 

Димитров и да се анулира издаденото му удостоверение. Също така 

да се освободи като член на ОИК – Балчик, Станислава Атанасова 

Митева и се анулира издаденото й удостоверение.

Да  се  назначи  като  секретар  на  ОИК  –  Балчик,  Галина 

Славкова Тодорова със съответното ЕГН, и да се назначи като член 

на ОИК – Балчик, Илияна Николаева Василева.

На новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 

Христов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков. Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3380-МИ/НР.

С това, колеги, давам почивка до завръщането на колегите ни 

от приемането на документи.

(след почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

заседанието с точка  осма от дневния ред:

8.  Проекти  на  решения  относно  регистрации на  партии, 

коалиции и местни коалиции за частични и нови избори.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  постъпили са заявления  от 

Партия Български демократичен център,  подписани от  Красимира 

Рангелова  Ковачка  и  Стефан  Георгиев  Ценов,  съпредседатели  на 

партията,  подадени  чрез  пълномощника  Мирела  Кръстева  и 

заведени  в  регистъра  на  партиите  на  Централната  избирателна 

комисия под № 9, 10, 11  и  12.

Колеги, за коректност на доклада отбелязвам, че бяха отделни 

заявления, които ние с колегата Пенев сме вписали с отделни номера 

в регистъра. Но ги предлагам – обсъдили сме го с колегата Пенев – 

да бъде общ проект на решение, тъй като касае допускане на Партия 

Български  демократичен  център  за  участие  в  новите  избори  за 

общински  съветници  в  община  Балчик,  област  Добрич,  община 

Ружинци,  област  Видин,  за  кмет  на  кметство  Петърница,  община 

Долни  Дъбник,  област  Плевен,  и  за  кмет  на  кметство  Дяково, 

община Дупница, област Кюстендил, насрочени за 02.10.2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е ПП 

Български демократичен център.
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Може би  забравих  да  спомена  в  доклада  си,  че  проектният 

номер  на  решението  е  №  3367  и  се  намира  в  папка  с  моите 

инициали.

Налице  са  законовите  изисквания.  Към  заявленията  са 

приложени  удостоверения  за  актуално  правно  състояние  на 

партията,  издадено  от  25.07.2016  г.,  удостоверение  от  Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети.

Партията  е  регистрирана  съгласно  наше решение за  общите 

избори през 2015 г.

Предлагам  да  допуснем  Партия  Български  демократичен 

център  –  БДЦ,  за  участие  в  новите  избори,  които  по-напред 

докладвах и изброих.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков. Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3381-МИ.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление  за  участие  в  нови  избори  за  общински  съветници  и 

кметове от ПП ГЕРБ, подписано от председателя и представляващ 

политическата партия Бойко Методиев Борисов, за участие в новите 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  на  кметства  в  община 

Ружинци – област Видин, община Балчик – област Добрич, кметство 

Дяково  –  община  Дупница,  област  Кюстендил,  кметство 
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Веселиново,  община  Тунджа,  област  Ямбол,  кметство  Петърница, 

община Долни Дъбник, област Плевен.

Партията  е  регистрирана  съгласно  наше решение за  общите 

избори през 2015 г. 

Заявлението  е  подадено  чрез  пълномощника  Цветомир 

Паунов.

Към заявлението са приложени пълномощно, удостоверение за 

актуално  правно  състояние  на  ПП  ГЕРБ  от  18.07.2016  г.  и 

удостоверение от Сметната палата за внесени годишни финансови 

отчети.

Предвид това ви предлагам проект на решение, който е под № 

3370, с което да допуснем ПП ГЕРБ за участие в новите избори за 

кметствата и местата, които изброих по-назад в доклада си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3382-МИ.

Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите с доклада си.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  на 

решение,  който  е  във  връзка  с  проект  №  3369  и  във  връзка  с 

постъпило заявление – Приложение № 41 – за участие в частичен 

избор за кмет на община и кметове на кметства на регистрирана в 

ЦИК партия, а именно за частичните избори за кмет на община и 

кметове  на  кметства  за  община  Главиница,  област  Силистра, 

кметство  Лиляч  –  община  Невестино,  кметство  Загорско,  община 

Момчилград, кметство Градево, община Симитли, кметство Синьо 
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бърдо,  община  Роман,  кметство  Добруша,  община  Криводол, 

кметство Петлино, община Кърджали, кметство Калоянци, община 

Кърджали, кметство Баба Тонка, община Попово, кметство Станево, 

община Лом, кметство Капитановци, община Видин, кметство Владо 

Тричков, община Своге, кметство Свидня, община Своге.

Заявлението  е  подадено  чрез  пълномощник,  съответно  е 

приложено  пълномощно,  удостоверение  за  актуално  правно 

състояние на ПП ГЕРБ от 05.08.2016 г. и удостоверение от Сметната 

палата за внесени годишни финансови отчети.

Предвид на това ви предлагам да приемем решение, с което да 

допуснем ПП ГЕРБ  за участие в частични избори за местата, които 

изброих по-назад в доклада си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам

Режим на гласуване. 

Колеги, отменям гласуването.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  приемам  забележката  на 

господин Цачев.

Колеги, аз също обръщам внимание на микрофон, че три пъти 

правих корекции на решенията и се запаметяват  грешни файлове. 

Така че аз благодаря на колегите, които обръщат внимание, но и аз 

днес като докладчик по множество проекти,  не само на решения, 

обърнах  многократно  внимание  на  машинописно  бюро,  че  се 

запаметяват проекти, които не са в съответствие с корекциите, които 

са направени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, направихме и тази корекция. Има ли други? Няма.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3383-МИ.

Следващият  докладчик  е   господин  Пенев.  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в папка с моите инициали във 

вътрешната мрежа с № 3368 е качен проектът на решение. Той е за 

допускане на Партия „Никола Петков“ за участие в новия избор за 

общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен за 

02.10.2016 г.

Постъпило е заявление от Партия „Никола Петков“, подписано 

от  Венцислав  Върбанов,  председател  и  представляващ  партията. 

Подадено е чрез пълномощника Борислав Илиев и е заведено под № 

13 на 16.08.2016 г. в регистъра на партиите за участие в новия избор 

за общински съветници в община Балчик, област Добрич.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е ПП 

„Никола Петков“.

Към  заявлението  е  приложено  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията  от  28.07.2016  г.,  удостоверение  от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 

2014  и  2015   г.  и  пълномощно  в  полза  на  лицето,  представило 

документите за регистрация – Борислав Алексиев Илиев.

Партията е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори за 

общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 

г., с Решение № 2015-МИ от 09.09.2015 г.

Предвид  гореизложеното  предлагам  да  вземем  решение,  с 

което да допуснем тази партия да участва в новия избор за общински 

съветници в община Балчик.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.
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Колеги, има ли коментари?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Долу  ще  има  ли  кавички  на  „Никола 

Петков“?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не са го заявили и на мен ми направи 

впечатление. 

Колеги,  предлагам  с  оглед  общовъзприетата  практика  в 

Централната  избирателна  комисия  и  въпреки  че  в  заявлението  е 

посочено, че се желае отпечатване на наименованието в бюлетината 

без  кавички около името на Никола Петков в наименованието на 

партията, предлагам да го изпишем с кавички в диспозитива, така, 

както е възприето по отношение на наименования на партии, които 

съдържат имена.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли други коментари? Няма.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  Томов); 

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема. 

За обяснение на отрицателен вот давам думата на  госпожа 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  гласувах  против,  защото 

считам, че въпреки че колегата са позова, правейки предложението, 

на възприета практика в Централната избирателна комисия, днес от 

разговорите  извън  микрофон  стана  ясно,  че  различни  колеги 

възприемаме по различен начин поставянето на кавички и тяхното 

отпадане съответно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.
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Колеги,  от  този  момент  насетне  преминаваме  в  режим 

гласуване  с  вдигане   на  ръка,  защото  системата  за  пореден  път 

отчита грешно. Ето, в момента системата е отчела гласували общо 

13, 12 „за“, 1 „против“, но в изписването на имената името на един 

от колегите липсва заедно с неговия вот.

Така  че  оттук  насетне,  колеги,  преминаваме  към  другия 

вариант на гласуване в зала.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение ведно 

с корекцията, направена преди малко.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  

Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3384-МИ.

Продължете,  господин Пенев, с докладите си.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам проект на решение с 

№ 3372, качен във вътрешната мрежа. Решението е за допускане на 

Партия Българска социалистическа партия за участие в частичните 

избори  за  кмет  на  кметство  Владо  Тричков,  община  Своге, 

Софийска  област,  кметство  Свидня,  община  Своге,  Софийска 

област,  кметство  Лиляч,  община  Невестино,  област  Кюстендил, 

кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, кметство 

Градево,  община  Симитли,  област  Благоевград,  кметство  Синьо 

бърдо,  община  Роман,  област  Враца,  кметство  Добруша,  община 

Криводол,  област  Враца,  кметство  Петлино,  община  Кърджали, 

област  Кърджали,  кметство  Калоянци,  община  Кърджали,  област 

Кърджали, кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, 

кметство Станево, община Лом, област Монтана и кмет на кметство 

Капитановци, община Видин, област Видин, всичките насрочени за 

02.10.2016 г.
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Макар,  колеги,  да  съм  изготвил  един проект  на  решение,  в 

Централната  избирателна  комисия  са  постъпили  три  отделни 

заявления.  Под  №  7  е  заявлението  за  кметство  Владо  Тричков, 

община  Своге  и  кметство  Свидня,  община  Своге,  под  №  8  –  за 

кметство  Лиляч,  община  Невестино,  кметство  Загорско,  община 

Момчилград,  кметство  Градево,  община  Симитли  и  други,  така, 

както са изписани подробно в проекта, за да не утежнявам излишно 

доклада си.

Тук  единственото,  което  исках  допълнително  да  кажа,  че  в 

последното  заявление,  което  са  депозирали,  беше  допусната  една 

грешка  и  беше  включено  и  кметство  Петърница,  община  Долни 

Дъбник, област Плевен, което обаче е за нов избор, поради което по 

телефона  беше  дадено  указания  на  представителя  на  партията  да 

депозира отделно ново заявление по съответния образец. Указанията 

междувременно  бяха  изпълнени.  Така  че  тук  този  недостатък  е 

отстранен.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините  е 

Партия Българска социалистическа партия.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  от  09.08.2016  г.,  удостоверение  от  Сметната 

палата  за  внесени  финансови  отчети  за  2013,  2014  и  2015  г.  и 

пълномощно в полза на лицето Аглика Виденова, която представи 

документите в Централната избирателна комисия.

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

за участие в общите избори за общински съветници и за кметове, 

произведени  на  25  октомври  2015  г.  с  Решение   1842-МИ  от 

04.09.2015 г.

Фактически  всички  изискуеми  документи  са  представени  и 

предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  допуснем  Българска 

социалистическа  партия  за  участие  в  частичните  избори  за  вече 

изброените кметове на кметства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господи 

Пенев.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект с вдигане на ръка.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3385-МИ.

Моля, продължете със следващ проект,  господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви проект № 3371. 

Той касае постъпили заявления за допускане на Партия Българска 

социалистическа  партия  за  участие  в  новите  избори  за  кмет  на 

община Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за общински 

съветници в община Балчик, област Добрич, за общински съветници 

в община Ружинци, област Видин, за кмет на кметство Веселиново, 

община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, 

община  Долни  Дъбник,  област  Плевен,  всичките  насрочени  на  2 

октомври 2016 г.

Постъпили  са  отново  три  отделни  заявления,  които  в 

мотивната част на решението подробно са посочени с кое заявление 

за кои точно избори е заявено искане за допускане до участие. 

Документите са подадени от пълномощника Аглика Стефчева 

Виденова.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините  е 

Българска социалистическа партия.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  09.08.2016  г., 

удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за 

2013 г., 2014 и 2015 г. и съответно пълномощно в полза на лицето 

Аглика Виденова.
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Партията  е  регистрирана  в  ЦИК с  Решение  № 1842-МИ от 

04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и 

за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г.

Предвид на гореизложеното предлагам да вземем решение, с 

което да  допуснем до участие  Партия  Българска  социалистическа 

партия  в  новите  избори  за  кметове  на  кметства  и  общински 

съветници така, както бяха изброени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли някакви коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте с вдигане на ръка.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Севинч  

Солакова и Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3386-МИ.

Има още един доклад по тази точка – на  господин Цачев, но 

като се върне, ще му дам думата.

Следващото  решение  е  на   господин  Андреев,  свързано  с 

отваряне на запечатано помещение.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали се намира проект № 3371. Постъпило е искане от община 

Хасково с вх. № МИ-14-174 от 16.08.2016 г., подписано от кмета на 

община Хасково Добри Беливанов, с което се моли да бъде дадено 

разрешение съгласно наше Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. 

за  разпечатване  и  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. с цел предаването 

им на Държавен архив – отдел Хасково, при Дирекция „Регионален 

държавен архив“ – Пловдив.
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Тъй  като  в  самото  писмо  нямаше  уточнение  дали  в 

помещението  се  съхраняват  други  изборни  книжа  и  материали,  с 

писмо  по  е-mail   от  Гергана  Керимова,  директор  на  Дирекция 

„Администрация и ПНО към общината, е изпратено уведомление, с 

което  ни  уведомяват,  че  там  се  съхраняват  и  изборните  книжа  и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г.

В  тази  връзка  с  проекта,  който  съм  предложил  на  вашето 

внимание, предлагам да им разрешим отварянето, като, разбира се, 

книжата,  които  са  от  проведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент, се съхраняват до следващите избори за президент и 

вицепрезидент.

Предлагам  да  приемем  това  решение,  за  да  може  да  се 

извърши експертизата и архивирането на книжата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков. Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3387-ПВР/МИ.

Колеги,  продължаваме  отново  с  доклад  по  точка  осма от 

дневния ред:

8.  Проекти  на  решения  относно  регистрации на  партии, 

коалиции и местни коалиции за частични и нови избори.

 Господин Цачев, заповядайте, за доклад.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  постъпило  е  заявление  за 

регистрация на Партия ВМРО-БНД за участие в новия избор за кмет 

на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.
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Към  заявлението  партията  е  представила  необходимите 

документи за допускане до участие в този избор. 

Същата е регистрирана с Решение на ЦИК за участие в общи 

избори през 2015 г. 

Налице са изискванията за допускане на партията за участие в 

новия избор за кмет на кметство Петърница.

Предлагам да приемем решение, с което да я допуснем за това 

участие.

Посочено  е  наименованието  на  партията  за  отпечатване  в 

бюлетината, което е ПП ВМР- Българско национално движение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Определям  госпожа Грозева да брои.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  проект  на 

решение.

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, .  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков. Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова и Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3388-МИ.

Колеги,  резюмирам  онова,  което  остава  от  дневния  ни  ред: 

Приемане  на  изборни  книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката,  Приемане  на  хронограма  за 

националния  референдум,  два  доклада  относно  изменение  и 

допълнение на Правилника на ЦИК и относно възнаграждения.

Колеги, предлагам тези точки да бъдат първи точки в дневния 

ни ред за утре.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия
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 Свиквам следващото заседание утре, сряда, 17.08.2016 г.  от 

14,00 ч.

Приятна вечер, колеги.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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