
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 376

На 17 август  2016 г.  се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия, което протече при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I.  Избори за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум:

1.1.  Предложение  до  Министерство  на  финансите  относно 

план-сметката  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и национален референдум

Докладва: Севинч Солакова

1.2.Приемане на хронограма за национален референдум.

Докладва: Йорданка Ганчева

II. Местни избори:

2.1. Проекти на решения относно регистрации/допускане на 

партии и коалиции за участие в новите и частичните избори

2.1.1.  допускане  на  партия  „ВМРО  –  Българско 

национално движение“ за участие в частичните избори за кмет на 

кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, и кмет на 

кметство Свидня, община Своге, Софийска област, насрочени на 2 

октомври 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

2.1.2.  допускане  на  партия  „Движение  за  права  и 

свободи“  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  община 
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Главиница, област Силистра; на кметство Лиляч, община Невестино, 

област  Кюстендил;  на  кметство  Загорско,  община  Момчилград, 

област  Кърджали;  на  кметство  Градево,  община  Симитли,  област 

Благоевград;  на  кметство  Синьо  бърдо,  община  Роман,  област 

Враца; на кметство Добруша, община Криводол, област Враца; на 

кметство  Петлино,  община  Кърджали,  област  Кърджали;  на 

кметство  Калоянци,  община  Кърджали,  област  Кърджали;  на 

кметство  Баба  Тонка,  община  Попово,  област  Търговище;  на 

кметство  Станево,  община  Лом,  област  Монтана;  на  кметство 

Капитановци,  община  Видин,  област  Видин;  на  кметство  Владо 

Тричков,  община  Своге,  Софийска  област  и  на  кметство  Свидня, 

община Своге, Софийска област, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

2.1.3. допускане  на  партия  „България  без  цензура“  за 

участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, 

област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Владимир Пенев

2.1.4.  допускане  на  партия  „Движение  за  права  и 

свободи“  за  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в 

община Ружинци, област Видин; в община Балчик, област Добрич, 

за кметове на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил; 

на  кметство  Веселиново,  община  Тунджа,  област  Ямбол  и  на 

кметство  Петърница,  община  Долни  Дъбник,  област  Плевен, 

насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

2.1.5. допускане на коалиция „Реформаторски блок“ за 

участие в частични избори за кметове на кметство Лиляч, община 

Невестино,  област  Кюстендил;  Загорско,  община  Момчилград, 

област  Кърджали;  Градево,  община Симитли,  област  Благоевград; 

Синьо  бърдо,  община  Роман,  област  Враца;  Добруша,  община 

Криводол,  област  Враца;  Петлино,  община  Кърджали,  област 

Кърджали;  Калоянци,  община  Кърджали,  област  Кърджали;  Баба 

Тонка,  община Попово,  област Търговище; Станево,  община Лом, 
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област Монтана;  Капитановци,  община Видин,  област Видин и за 

Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г. 

Докладва: Владимир Пенев

2.1.6. допускане на коалиция „Реформаторски блок“ за 

участие в нови избори за общински съветници в община Ружинци, 

област  Видин,  в  община  Балчик,  област  Добрич,  за  кметове  на 

кметства Дяково, община Дупница, област Кюстендил; Веселиново, 

община  Тунджа,  област  Ямбол,  и  за  Петърница,  община  Долни 

Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Владимир Пенев

2.1.7. допускане  на  партия  „Социалдемократическа 

партия“  за  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в 

община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Владимир Пенев

2.1.8. допускане  на  партия  „Български  демократичен 

център“ - БДЦ за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Капитановци, община Видин, област Видин, насрочен на 2 октомври 

2016 г.

Докладва: Метин Сюлейман

2.1.9. отказ за допускане на партия „Нова алтернатива“ 

за  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в  община 

Ружинци, област Видин, община Балчик, област Добрич, за кметове 

на  кметства  Дяково,  община  Дупница,  област  Кюстендил; 

Веселиново,  община Тунджа,  област  Ямбол и Петърница,  община 

Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Владимир Пенев

2.1.10. отказ за допускане на партия „Атака“ за участие 

в новите избори за общински съветници в община Балчик, област 

Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Метин Сюлейман

2.2. Проекти на решения за промяна в ОИК

2.1.1. промяна в състава  на ОИК – Главиница, област 

Силистра.
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Докладва: Мария Бойкинова

2.1.2. освобождаването  на  председателя  на  ОИК  – 

Бойчиновци.

Докладва: Иванка Грозева

2.1.3.  поправка  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г. за ОИК – Балчик.

Докладва: Емануил Христов

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев.

ОТСЪСТВАХА:  Георги  Баханов,Ерхан  Чаушев,  Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Добър ден, колеги! 

В  залата  сме  11  членове  на  Централната  избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум.

Откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред:

В т. I. Избори за президент и вицепрезидент на републиката 

и национален референдум:

1.1.  Предложение  до  Министерство  на  финансите  относно 

план-сметката  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  и  национален  референдум,  докладчик  –  госпожа 

Солакова.

1.2.Приемане  на  хронограма  за  национален  референдум, 

докладчик – госпожа Ганчева.
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1.3. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката,  докладчици  –  госпожа  Сидерова, 

господин Андреев, господин Цачев, господин Ивков.

В т. II. Местни избори

4.  Проекти  на  решения  относно  регистрации/допускане  на 

партии и коалиции за участие в новите и частичните избори, която 

ни  е  приоритетна  за  днешния  ден.  Към  настоящия  момент  се  е 

заявила госпожа Ганчева.

5.  Проекти  на  решения  за  промяна  в  ОИК,  докладчици  – 

госпожа Солакова, госпожа Бойкинова, госпожа Грозева.

III. Други

6. Доклад относно изменение и допълнение на Правилника 

на ЦИК, докладчик – госпожа Солакова.

7. Доклад относно допълнителни възнаграждения, докладчик 

– госпожа Солакова.

8.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК, 

докладчици – господин Цачев, госпожа Бойкинова, госпожа Ганчева.

9.  Доклади  по  писма,  докладчици  –  госпожа  Ганчева, 

госпожа Солакова, господин Цачев и господин Пенев.

10.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури, 

докладчик – господин Пенев.

11. Разни, в която аз ще Ви занимая с няколко въпроса.

Колеги,  имате ли предложения за изменения и допълнения 

към така предложения дневен ред?

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаема госпожо председател, моля да ме включите в т. 4 

от така предложения Проект за дневен ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Други? Не виждам.

Колеги,  в  такъв  случай  режим  на  гласуване  на  така 

предложения и допълнен дневен ред.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.

Приема се.

Колеги,  преди  да  преминем  към  дневния  ред,  бих  искала 

първо да Ви информирам, че днес по обективни причини отсъстват 

колегите  Баханов,  Чаушев,  Нейкова,  Матева,  Цанева  и  Сидерова. 

Господин Ивков ще закъснее, а другите колеги подготвят проекти на 

решения.

Освен  това,  колеги,  бих искала и  от  микрофон да  честитя 

рождения ден на нашия колега Мария Бойкинова, да й пожелая да 

бъде жива и здрава,  да й пожелая много успехи в професионален 

план и много щастие – в личен! (Ръкопляскания.)

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

Предложение  до  Министерство  на  финансите  относно 

план-сметката  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и национален референдум

Заповядайте, госпожо Солакова, за план-сметката.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  помните,  имаме 

писмо  от  министъра  на  финансите  във  връзка  с  подготовката  на 

план-сметката  за  разходите  за  произвеждането  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 

2016 г. Трябва да направим своето предложение до 17 август 2016 г., 

тоест днес. Както обикновено, ние ще направим предложение както 

по  бюджета  на  ЦИК,  така  и  по  бюджета  на  Министерския  съвет 

относно  разходите  за  възнаграждения  на  РИК,  СИК,  ПСИК  и 

специалисти.

Структурно  писмото  е  подготвено,  тъй  като  ние  имахме 

възможност  вече  да  погледнем  справката  за  възнаграждения  на 

районните  и  секционните  избирателни  комисии.  Структурно  това 

предложение сега вече в последния проект – т. 3 може би, при мен е 
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т.  2,  а  в  т.  1  е  предложението  по  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия.

Досега преди изменението в чл. 18 винаги по бюджета на 

ЦИК са предвиждани разходи на отделни редове, както следва: за 

възнаграждения,  включително  осигурителни вноски  на  заетите  по 

граждански  договори,  за  материално-техническото  осигуряване  на 

изборния  процес,  включително  за  обработка  на  данните  от 

компютърната обработка и за издаването на бюлетин с резултатите, 

за  разходи за  медийни пакети за  партии,  коалиции и  съответните 

субекти, които участват извън тях, за разяснителна кампания. Това 

са били преди изменението в чл. 18, ал. 1.

Извън тези разходи, в момента трябва да предвидим такива 

за  възлагане  на  отпечатването  на  хартиените  бюлетини,  за 

машинното  гласуване  и  за  експерименталното  машинно 

преброяване.

Предлагам да започнем по отделните редове,  за да можем 

по-лесно  да  се  ориентираме  в  предложението,  което  е  изготвено 

както  въз  основа  на  обсъждания  на  работни  срещи,  така  по 

предложения на ръководители на работни групи. Включително след 

проучване, извършено от колегите от администрацията в лицето на 

госпожа  Лилия  Богданова,  Николай  Желязков,  Айгюн  Ахмедов, 

Кирил  Пенев  и  най-вече  –  на  главния  счетоводител  Силвия 

Грозданова.

В т. 1 са средствата, които трябва да предвидим по бюджета 

на ЦИК – те са посочени като подточки. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Къде можем да видим всички тези?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В проекта на писмо до министъра на 

финансите в отговор на тяхното писмо с посочения срок от 1 август 

2016 г.

За  възнаграждения,  говорим по граждански договори,  ние 

ще  включим  и  такива  –  по  трудов  договор,  каквато  възможност 

имаме  по  нашия  правилник  за  ангажиране  на  срочни  трудови 

договори  в  периода  по  подготовката,  организацията  и 
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произвеждането на избори, в случая и на национален референдум, 

така  че  в  тази  група  разходи  за  възнаграждения,  включително 

осигурителни вноски, този общ размер 768 хил.лв. се получава като 

сбор  от  възнаграждения  и  осигурителни  вноски  на  членовете  на 

общинските  избирателни  комисии  за  проведени  заседания  и 

дежурства  –  дейност,  която  от  1  май  т.г.  се  пое  от  Централната 

избирателна комисия по споразумение между Администрацията на 

Министерския съвет, ЦИК и съгласие на министъра на финансите.

Извършената корекция в размер на 100 хил.лв. по бюджета 

на  ЦИК  по  разчети  на  нашето  счетоводство  няма  да  бъдат 

достатъчни за обезпечаване на разходите по тези възнаграждения, 

поради което по план-сметката ние ще направим предложение и за 

да обърнем внимание – това е първото подтире, то може да отпадне, 

ако  министърът  на  финансите  прецени  друго,  да  поискаме  100 

хил.лв., тъй като в момента имаме достатъчен брой обработващи се 

искания за одобряване на възнаграждения. Имаме една група, които 

вече  са  одобрени  и  очакваме  да  постъпят  искания  за  изплащане. 

Разбира  се,  в  момента  има  висящи  преписки  в  счетоводството  в 

процедура  по  изплащане  на  възнагражденията.  Едни  прогнозни 

разчети сочат, че 100 хил.лв. до края на годината ще са достатъчни, 

за да поемем изцяло тази функция и да приключим с успех без да 

забавим изплащането на възнагражденията.

С изменение в Изборния кодекс се предвиди в състава на 

ЦИК  освен  20-те  членове,  за  които  имаме  осигурени  бюджетни 

средства  по  Закона  за  бюджета  за  годината,  да  бъдат  назначени 

допълнително  до  петима  членове.  В  тази  връзка,  съобразно 

размерите  на  възнагражденията  за  член  на  ЦИК,  счетоводството 

предлага 98 хил.лв., за да можем да посрещнем необходимостта от 

изплащане на възнаграждения. Написали сме „до петима членове“, 

може да остане само „петима членове“, без уточнението „до“.

За  възнаграждения,  включително  осигурителни  вноски  на 

заети по граждански договори – сега ми прави впечатление, че може 

би и в последния проект на писмото не сме обединили тези последни 
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две  подтирета,  ще  ги  обединим  –  както  и  за  назначаване  на  25 

служители по трудов договор за срок от 4 месеца, тоест до края на 

2016  г.,  съгласно  възможността,  предвидена  в  чл.  39,  ал.  4  от 

правилника – 400 хил.лв.

Знаете,  че  имаме  свободни  щатни  бройки,  но  имаме 

необходимост от увеличаване на тези щатни бройки,  а неотложна 

необходимост  от  попълване  на  тези  щатни бройки,  предвидени  в 

щатното  разписание  на  ЦИК.  Правим  уточнението,  че  нашата 

стратегия  за  изграждане  на  административен  капацитет  винаги се 

съобразява с възможностите и едно нормално оптимално бюджетно 

планиране  и  финансово  обезпечаване  на  средства  за 

административен  капацитет.  Разбира  се,  ние  се  съобразяваме 

включително с обективната предпоставка липса на сграден фонд. Но 

по тези две подтирета, които ще бъдат обединени, както Ви казвам – 

400 хил.лв.

В частта  относно материално-техническото  осигуряване  на 

дейността на ЦИК и в миналите избори, и в по-предишни избори, 

размерът винаги е бил над 100 хиляди. Опитали сме се да направим 

оптимизация, икономия в тази насока и предлагаме 100 хил. лв. Това 

е включително за обезпечаването на новите работни места, за които 

нямаме  предвидени  средства  по  бюджета,  приети  със  Закона  за 

бюджета за годината.

И на следващите редове вече идват функциите, които ЦИК 

трябва да изпълнява. 

За първи път в нашия бюджет трябва да бъдат структурирани 

бюджетни  средства.  Не,  извинявайте,  не  е  за  първи  път  –  за 

обработката на данните от гласуването и издаването на бюлетини с 

резултатите от изборите и от националния референдум, средствата, 

които съм записала по предложение на господин Емануил Христов – 

предполагам, че той ще вземе отношение, са 3 млн.лв. Тук говорим 

за общата сума – както за изборите за президент и вицепрезидент, 

така  и  за  национален  референдум  и  бюлетин  с  официалните 

резултати от изборите и от референдума.
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За  първи  път  в  бюджета  на  ЦИК  трябва  да  бъдат 

структурирани средства за обезпечаване на тази дейност, възложена 

на  ЦИК с  изменението на  чл.  18,  ал.  1  в  сила от  26 май 2016 г., 

последващо изменение – в сила от 22 юли 2016 г.

За  отпечатването  на  хартиените  бюлетини,  включително 

дължимата такса, съгласно Наредбата за контрол върху ценни нижа 

и  тарифата  на  Министерството  на  финансите  по  Закона  за 

държавните такси,  общата сума, която предвиждаме, е 2 млн. 950 

хил.лв. При определянето на цената на бюлетините в исторически 

план сме взели предвид стойностите по договорите на двата избора 

през  2014  г.  за  членове  на  Европейски  парламент  от  Република 

България,  за  народни  представители  през  2014  г.,  както  и 

стойностите  по  договорите  за  отпечатване  на  хартиените 

бюлетините за гласуване в местните избори през 2015 г. 

По-скоро  ние  сме  се  съобразили  с  вида  на  изборите  и 

предвидените средства са по разчетите за националните избори през 

2014 г.,  по-точно за народни представители на 5 октомври 2014 г. 

Говорим за разчети по единична цена на бюлетин и така нататък. В 

тази  връзка  имаме  справка,  изготвена  от  администрацията  – 

специално тази в лицето на Айгюн и Кирил, с помощта на госпожа 

Богданова,  тя  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа  в  папка, 

озаглавена „План-сметка“. 

Колеги,  за  първи  път  в  бюджета  трябва  да  предвидим 

средства  за  машинното  гласуване.  Посочили  сме,  че  е  прогнозна 

стойност.  „Прогнозна“  може  и  да  отпадне.  За  тази  стойност  ние 

имаме все пак някаква база, върху която да стъпим и да направим 

своите разчети. 

На заседание на 2 август 2016 г. господин Чаушев направи 

своето  предложение  и  съм  взела  от  протокола  като  извадка  от  2 

август с посочена стойност единична цена по прогнозни разчети и 

обща – с оглед предвиденото в решението машинно гласуване в 500 

секции в страната.
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Като  се  има  предвид,  че  машинното  гласуване  ще  се 

произведе както на първи избор, така и при евентуален нов избор за 

президент и вицепрезидент. Затова в проекта на писмото се посочва 

с  въпросителен  дали  да  умножим  по  две  или  на  този  етап  да 

предвидим само резерв извън 650 хил.лв. Ще очаквам предложения 

в зала.

По отношение на разходите по експерименталното машинно 

преброяване – не само за първи път се предвиждат такива средства 

по  бюджета  на  ЦИК,  но  за  първи път  в  исторически  план  ще се 

проведе  експериментално  машинно  преброяване  на  тези  избори, 

така както предвижда последното извлечение на § 11 от ПЗР. В тази 

част  предложението  е  базирано  на  предложението  на  работната 

група по експериментално машинно преброяване господин Цветозар 

Томов след обсъждане на работна среща днес. Предполагам, че и той 

ще вземе отношение в тази част по предложенията.

Относно разходите за медийни пакети, както за изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  така  и  за  национален 

референдум, предложението, което правим, е в размер на 3 млн.лв. В 

тази  връзка  има  изготвена  справка  от  Силвия  Грозданова,  Ганка 

Герасимова и Николай Желязков. Тази справка също е публикувана 

във вътрешната мрежа, в същата папка „План-сметка“.

Предвиждаме такъв размер. Той е най-голям в исторически 

план от 2014 г. за изборите с оглед на предвидената възможност в 

Закона за пряко участие с оглед тенденцията на увеличаване броят 

на субектите, които заявяват искане по предоставената възможност 

за ползване на медийни пакети.

За разяснителната кампания пак съм ползвала протоколи от 5 

август 2016 г. от заседание на ЦИК по предложение на ръководителя 

на  работната  група  по  разяснителната  кампания  госпожа  Росица 

Матева. Предложението е за 950 хил.лв. Имаме леко завишение на 

предвидените средства за разяснителна кампания, но ние тук трябва 

да  отчетем,  на  първо  място,  анализът,  който  сме  извършили  на 

разяснителната кампания, на пропуските на онези дейности, които 
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не  сме  могли  да  обезпечим  финансово  на  миналите  избори  през 

2015 г.

Освен  това,  има  съществени  промени  в  уредбата,  касаеща 

правата  на  гражданите  и  техните  задължения,  свързани  с 

избирателното право.

В тази насока считам, че предложението е базирано на този 

анализ,  на  оценката  на  измененията  в  Изборния  кодекс  и  на 

необходимостта  от  разгръщане,  включително  чрез  допълнителни 

форми, които до този момент не са прилагани от ЦИК.

Колеги, до тук Ви представих предложенията, които следва 

направим по отделни редове по бюджета на ЦИК. 

Предлагам веднага след тази т. 1, като т. 2 да предложим с 

оглед  наличието  на  прогнозни  разчети,  с  оглед  наличието  на 

необходимост  от  допълнително  проучване,  както  и  с  оглед 

невъзможността  някои  предпоставки  да  бъдат  оценени  възможно 

най-добре към настоящия момент, в проекта на постановление и в 

окончателната редакция на постановлението за приемането на план-

сметката  за  разходите  за  изборите  и  за  национален  референдум, 

изрично да се предвиди възможност за преструктуриране, тоест за 

предоставяне  на  допълнителни  средства  по  бюджета  на  ЦИК. 

Всички  ние  сме  наясно,  че  това  е  възможно само при  обективна 

необходимост,  както  и  с  мотивирано  предложение  от  страна  на 

ЦИК.

По т. 3 – това е втората част от нашето предложение по план-

сметката,  е  предложението,  което  ЦИК  прави  като  бюджетни 

разчети,  свързани  с  необходимите  средства  за  изплащане  на 

районните  избирателни  комисии,  на  секционните  избирателни 

комисии, на специалистите към комисиите – специалистите в лицето 

на експерти и технически сътрудници,  подпомагащи дейността  на 

районните избирателни комисии през целия период на дейността им. 

В  тази  връзка  единствено  следва  да  посочим,  че  не  сме 

предвидили  и  не  сме  направили  разчети  за  техническите 

сътрудници, които на практика се наемат в деня преди изборите, в 
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деня  на  изборите,  в  нощта  след  изборите  и  при  подготовката  на 

документацията за предаване в Централната избирателна комисия от 

страна на районните избирателни комисии. Там ние сме предвидили 

по критерии, приети с Решение № 3377 от вчера, от 16 август 2016 

г.,  че  е  възможно  съобразно  броя  на  секционните  протоколи 

районните избирателни комисии да привличат сътрудници по броя 

на секциите,  а технически сътрудници – по граждански договори, 

като  всеки  граждански  договор  е  до  90  лв.  Както  разбира  се,  на 

самите избори, така евентуално на нов избор.

Точка 3 е  кратка,  защото подробните разчети ще ги дадем 

като приложение към това.

Моля  да  отворите  план-сметка  –  Wоrd-файл  „Справка-

възнаграждение  РИК,СИК,ПСИК  и  специалисти“,  а  тя  в  няколко 

точки  съобразено  с  Решение  №  3377  относно  размера  на 

възнагражденията  на  районните  и  на  секционните  избирателни 

комисии  и  на  специалистите  към  тях,  представлява  подробно 

описание и подробни бюджетни разчети. Това е от мен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

Колеги, време е за запознаване и за Вашите въпроси. 

Колеги,  докато  се  запознавате  и  по  въпросите,  които  бяха 

поставени,  а  именно,  на  първо  място,  по  т.  1.5.  според  мен 

стойността,  която  трябва  да  заложим,  е  по-голямата.  Предлагам 

стойността да бъде 950 хил.лв. Имам яснота, че може би ще трябва 

да бъдат 650 хил.лв. по 2 с оглед първи и втори тур, но от друга 

страна ми се струва, че можем да поставим по-ниска цена. В един 

момент, ако цената надвиши, ще включим механизма по т. 2, който 

така или иначе предлагаме да фигурира в това постановление като 

възможност  за  преструктуриране  на  бюджета.  Така  че  предлагам 

стойността, която бъде заложена, да бъде 950 хил.лв.

По отношение  на  разходите  по  експериментално машинно 

преброяване аз тук ще очаквам да чуя малко повече от работната 

група, но на мен ми се струва, че стойността трябва да се завиши. 
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По т. 1.7. – разходи за медийни пакети за партии, коалиции и 

инициативни  комитети,  ние  казваме,  че  при  определяне  на  този 

размер ЦИК се съобразява  с  реалните разходи за медийни пакети 

при произвеждането на национален референдум през 2015 г.,  като 

взема  предвид  –  предлагам  да  се  допълни,  че  предстои 

произвеждането на национален референдум и изборите за президент 

и  вицепрезидент,  за  да  стане  ясно  защо  стойността  е  по-висока, 

отколкото реалните разходи за медийни пакети при произвеждането 

на национален референдум през 2015 г. Това са моите предложения.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Взимам  повод  от  направеното 

предложение от Вас, госпожо председател, в т. 1.7. считам, че този 

размер би трябвало да помислим дали да не го завишим, тъй като 

медийните пакети при изборите за президент и вицепрезидент и на 

инициативните  комитети  е  40  хил.лв.  Тоест  той  е  по-голям  в 

сравнение  с  това,  което  са  реалните  разходи  за  медийни  пакети, 

дадени в изборите за Европейски парламент, тъй като там те бяха 

доста по-ниски, а именно 5 хил.лв., включително и в националния 

референдум. Затова считам, че би следвало да се увеличи, тъй като 

видяхме, че и с тази възможност, която е дадена, както в Изборния 

кодекс,  така  и  по  отношение  и  за  участието  в  националния 

референдум  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

подкрепа на определени въпроси, това би могло евентуално да има 

повече искания за медийни пакети.

Още  едно  предложение  имам  по  отношения  на 

разяснителната  кампания.  Аз  бих  предложил  с  оглед  евентуално 

цялата концепция, която възприехме, тази сума да бъде увеличена с 

още 50 хил.лв. (Уточнения.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  обсъждаме  на 

микрофон предложението до министъра на финансите.

По т. 1, мисля, че по т. 1.1. – нямаме въпроси.

Моля, по т. 1.1.? Няма.

Сега сме на т. 1.2. и т. 1.3. – мисля, че нямаме въпроси.
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По т. 1.4. – също нямаме.

По т. 1.5. – прогнозната стойност.

Колеги, машинното гласуване.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Хартиените бюлетини в изборите за 

президент  и  вицепрезидент.  Само  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент ли? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ние  не  предвиждаме 

другите  суми,  защото нямаме задължение  да  отпечатваме другите 

бюлетини.  Тези  суми  би  трябвало  да  бъдат  предвидени  от 

Администрацията на Министерския съвет. (Уточнения.)

Колеги,  след  като  обсъдихме  в  оперативен  порядък  с 

различни аргументи и най-вече аргументите на господин Христов 

относно доставката на машините за машинното гласуване и относно 

стойността  на  софтуера,  който  ще  се  променя  между  първи  или 

втори  тур,  или  нека  бъдем  по-конкретни  –  между  избора  и 

евентуален нов избор, обсъдихме, че стойността, която ще изпишем 

е 950 хил.лв.

Отново с оглед дискусиите в оперативен порядък аз оттеглям 

предложението  си  по  т.  1.6.  да  се  увеличи  стойността.  Нека 

разходите  по  експериментално  машинно  преброяване  останат 

такива, каквито са предложени от работната група. (Реплики.)

Продължаваме с т. 1.7.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  направих  на  микрофон 

формално предложение и това да бъде увеличено, и то колко беше?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  С  420  хил.лв. 

(Уточнения.)

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  По т.  1.7.  да  бъде  сумата  да  бъде 

намалена  на  2  млн.лв.  По  простата  причина,  че  от  последния 

национален референдум сумата  беше 1  млн.  150 хил.лв.  Не беше 

предвиден  1  милион,  беше  малко  по-висока.  Сега  в  националния 

референдум  не  виждам  защо  трябва  да  предвиждаме  двойно  по-
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голяма  сума,  още  повече  тук  въпросите  са  три  и  казах 

предварително, че ще има начини да обсъждаме при какви условия 

ще могат да бъдат получавани тези средства.

Освен това госпожа Солакова направи справка за изборите за 

президент и вицепрезидент се очакват около12 медийни пакети по 

40 хил.лв., което прави 480 хил.лв.,  сложете го  грубо 500 хил.лв. 

Като сложите и това, което е от миналата година 1 млн. 150 хил.лв. 

няма дори 2 млн.лв. Аз предлагам да бъде 2 млн.лв.,  тоест с още 

някаква застраховка, но 3 млн.лв. за мен е прекалено голяма сума и 

просто е необосновано с това,  че някой ще иска медийни пакети. 

Ние  сме  хората,  които  ще  определим  кой  и  за  какво  трябва  да 

получи медийни пакети. А не просто някой, който събере някакви 

подписи  –  дайте  пари!  Това  не  е  раздаване  на  пари,  а  е  такава 

кампания, за която трябва хората да обосноват, че искат да участват 

в нея.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Колеги,  мисля, че двете тези са ясни. Мога ли да премина 

към гласуване на така постъпилите предложения по т. 1.7.?

Колеги,  първото  предложение,  което  постъпи  със 

съответната обосновка, беше увеличаване на разходите за медийни 

пакети за партии, коалиции и инициативни комитети с 420 хиляди.

Режим на гласуване на това предложение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 2 (Александър Андреев, 

Ивилина  Алексиева);   против  –  10  (Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов).

Това предложение не постигна необходимото мнозинство.

Колеги,  полагам  на  гласуване  второто  предложение, 

постъпило в зала, а именно разходите за медийни пакети за партии, 

коалиции и инициативни комитети да се редуцират до 2 млн.лв.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  6  (Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев,  

Цветозар  Томов);  против  – 6 (Александър  Андреев,  Владимир 

Пенев,  Иванка  Грозева, Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова).

Колеги,  и  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  такъв  случай,  за  да  не  се 

блокираме, предлагам 2,5 млн. лв. Да гласуваме и това предложение.

(Уточнения.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък още веднъж обсъдихме, че на този етап ние ще заложим 3 

млн.лв., а впоследствие ще видим реалните суми, които ще ни бъдат 

необходими.

Колеги, продължаваме с т. 1.8. – за разяснителната кампания.

Постъпи  формално  предложение,  беше  ли  оттеглено, 

господин Андреев?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  обосновката, 

направена  от  господин  Андреев,  подлагам  на  гласуване 

предложението  за  увеличаване  на  размера на  сумата  по т.  1.8.  за 

разяснителната кампания с 50 хил.лв.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 1 (Александър Андреев); 

против  –  11  (Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов).

Колеги, и това предложение не постигна мнозинство.

Колеги, в момента ми остава само да подложа на гласуване 

така  изготвеното  писмо  до  господин  Горанов  –  министър  на 

финансите, заедно с корекциите, които госпожа Солакова направи в 

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

против – няма.

Приема се.

Колеги,  позволете  ми  преди  да  преминем  към  следващата 

точка да изразя своето становище. Мисля, че сме предложили един 

разумен  бюджет  за  предстоящите  избори  и  референдум,  който  е 

добра основа за изработване на цялата план-сметка, която, колеги, 

разбира се съгласно изискванията на чл. 18 ще бъде съгласувана с 

ЦИК преди нейното приемане от Министерския съвет.

Колеги, имам едно предложение към всички Вас.

Тъй като в момента има готови регистрации, а ние знаем, че 

в този ден ние регистрираме или допускаме до участие, нека винаги, 

когато има готов проект за регистрация, първо да минават те, за да 

им даваме номер и да продължават.  А след това  вече  да гледаме 

другите точки.

Нали не възразявате, колеги? Благодаря.

В такъв случай преминаваме към точка четвърта:

Проекти на решения относно регистрации или допускане 

за  участие  на  партии  и  коалиции  за  участие  в  новите  и 

частичните избори.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева до завръщането ми да 

води заседанието.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам Ви проекта на 

решение № 3381, който се намира във вътрешната мрежа, може би в 

папка с моите инициали. То е във връзка с постъпило заявление за 

участие в частичен избор кмет на кмет на кметство на регистрирана 

в ЦИК партия, а именно политическа партия „ВМРО – Българско 

национално движение“ за допускане на партия „ВМРО – Българско 
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национално движение“ за участие в частичните избори за кмет на 

кметство Владо Тричков, община Своге, и кмет на кметство Свидня, 

община Своге, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Мисля, че тук колегата Пенев ще ме допълни – бяхме дали 

указания.

Тук  при  първоначалното  представяне  на  документите 

удостоверението за актуално правно състояние беше с дата, която не 

е в съответствие с нашето решение. Бяха дадени указания, съответно 

те  бяха изпълнени.  Заявлението е  заведено под № 6 на 16 август 

2016  г.  в  регистъра  на  партиите.  Към заявлението  са  приложени: 

удостоверение  за  актуално  правно  състояние;  удостоверение  от 

Сметната  палата  за  внесени  от  партията  финансови  отчети  за 

последните три години, както и заверени копия на пълномощни в 

полза на лицето, което е упълномощено.

Партията  е  регистрирана  в  ЦИК  съгласно  наше  решение, 

налице  са  изискванията,  предвид  което  предлагам  да  допуснем 

партия  „ВМРО  –  Българско  национално  движение“  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Владо  Тричков,  община 

Своге, Софийска област, и кмет на кметство Свидня, община Своге, 

Софийска област, насрочени на 2 октомври 2016 г.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да 

гласуваме така предложения проект.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен 

Цачев, Севинч Солакова); против – няма.

Уважаема  госпожо  Ганчева,  Решението  е  с  №  3389,  със 

съответната абревиатура.

Заповядайте нататък, ако имате още да докладвате.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви за постъпило 

заявление  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  и 

кметове  на  кметства  от  партия  „Движение  за  права  и  свободи“, 



20

заведено под № 13 на 17 август 2016 г. в регистъра на партиите и със 

заявено участие в частичните избори за кмет на община Главиница, 

област  Силистра,  за  кмет  на  кметство  Лиляч,  община  Невестино, 

област  Кюстендил,  за  кмет  на  кметство  Загорско,  община 

Момчилград,  област  Кърджали,  за  кмет  на  кметство  Градево, 

община Симитли,  област  Благоевград,  за  кмет на кметство Синьо 

бърдо, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Добруша, 

община  Криводол,  област  Враца,  за  кмет  на  кметство  Петлино, 

община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калоянци, 

община  Кърджали,  област  Кърджали,  за  кмет  на  кметство  Баба 

Тонка,  община  Попово,  област  Търговище,  за  кмет  на  кметство 

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

Капитановци,  община  Видин,  област  Видин,  за  кмет  на  кметство 

Владо  Тричков,  община  Своге,  Софийска  област,  и  за  кмет  на 

кметство Свидня, община Своге, Софийска област.

Представено е удостоверение от Сметната палата за внесени 

от партията финансови отчети за всяка от последните три години, 

съответно  удостоверение  за  актуално  правно  състояние  с  дата, 

съобразена с указите за последните села Владо Тричков и Свидня. 

Също така – пълномощно.

Предлагам  Ви  проект  на  решение  №  3379,  с  което  да 

допуснем  партия  „Движение  за  права  и  свободи“  за  участие  в 

частичните избори за местата, които изброих по-назад в доклада си.

Партията  е  регистрирана  за  участие  в  общите  избори  за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., съгласно 

наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Цачев, Севинч Солакова); против – няма.

Госпожо Ганчева Решението е № 3390-МИ.

Продължете.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  постъпило 

заявление  за  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в 

община Ружинци, област Видин, и за общински съветници в община 

Балчик,  област  Добрич,  за  кметове  на  кметство  Дяково,  община 

Дупница,  Веселиново,  община  Тунджа,  кметство  Петърница, 

община  Долни  Дъбник,  област  Плевен,  подадено  от  партия 

„Движение за права и свободи“, заведено под № 19 на 17 август 2016 

г. в регистъра на партиите, за участие в новите избори.

Към заявлението са приложени удостоверение от Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за последните три 

години,  както  и  удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на 

партията ведно с пълномощно.

Налице са  изискванията  на  чл.  469 от  Изборния кодекс за 

допускане на партия „Движение за права и свободи“.

Партията е регистрирана, съгласно наше Решение за участие 

в  общите  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25 

октомври 2015 г., предвид което Ви предлагам да допуснем партия 

„Движение  за  права  и  свободи“  за  участие  в  новите  избори  за 

местата, които изброих по-назад в доклада си с предложения проект 

на решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, коментари? 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен 

Цачев, Севинч Солакова); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3391-МИ.
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Следващ докладчик по тази точка, който е в зала, е господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам Ви постъпили два 

броя заявления от допускане на коалиция „Реформаторски блок“ за 

участие в частичните избори за кмет на кметствата в Лиляч, община 

Невестино,  област  Кюстендил,  Загорско,  община  Момчилград, 

област  Кърджали,  Градево,  община  Симитли,  област  Благоевград, 

Синьо  бърдо,  община  Роман,  област  Враца,  Добруша,  община 

Криводол,  област  Враца,  Петлино,  община  Кърджали,  област 

Кърджали,  Калоянци,  община  Кърджали,  област  Кърджали,  Баба 

Тонка,  община Попово,  област Търговище, Станево,  община Лом, 

област Монтана, Капитановци, община Видин, област Видин, и на 

община  Главиница,  област  Силистра,  всичките  насрочени  на 

2 октомври 2016 г.

Към  двете  заявленията  са  представени  удостоверение  за 

актуално правно състояние на всяка една от партиите, участваща в 

коалицията,  както  и  удостоверение  от  Сметната  палата  за 

представени годишни финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. за 

всяка една от партиите, участващи в коалицията.

Представени са две пълномощни. Едното пълномощно е от 

представляващите  Николай  Нанков  Ненчев,  Меглена  Щилиянова 

Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар 

Цецов Лукарски в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Борислав 

Райчов  Миланов,  Билгин  Реджебов  Якубов  и  Пламен  Величков 

Кръстев  –  последните  са  преупълномощили  адвокат  Веселина 

Кирилова  Кирилова-Стаменова,  която  представи  документите  в 

ЦИК и която ги е подписала.

Коалицията  е  регистрирана  в  ЦИК  за  участие  в  общите 

избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с 

Решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г., поради което Ви предлагам да 

допуснем коалицията за участие  посочените преди малко частични 

избори на кмет на кметства и кмет на община.



23

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари? 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3392-МИ.

Господин  Пенев,  имате  ли  готовност  с  още  проекти? 

Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Следващият  проект  е  отново  за 

„Реформаторския блок“. Този път е за участие за новите избори за 

общински съветници. Проектът е с № 3378 във вътрешната м режа.

Подадени  са  две  заявления  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници в община Ружинци, за общински съветници в 

община  Балчик,  за  кмет  на  кметство  Дяково,  община  Дупница, 

област  Кюстендил,  за  кмет  на  кметство  Веселиново,  община 

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

Долни Дъбник, област Плевен, всичките  насрочени за 2 октомври 

2016 г.

Към  заявлението  са  приложени удостоверение  за  актуално 

правно състояние на всички съставни партии, както и удостоверение 

от Сметната палата представени финансови отчети за 2013, 2014 и 

2015  г.  от  всички  съставни  партии,  както  и   пълномощно  от 

представляващите коалицията и пълномощно за преупълномощаване 

в  полза  на  лицето  Веселина  Кирилова  Кирилова-Стаменова  – 

адвокат, която е подписала заявленията и представи същите в ЦИК.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

КП Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.
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Предлагам Ви да вземем решение, с което да допуснем до 

участие  коалиция  „Реформаторски  блок“   в  новите  избори, 

насрочени на 2 октомври 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари?

Колеги, 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,  

Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3393-МИ.

Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е в ЦИК заявление 

от  партия  „Социалдемократическа  партия“  с  искане  да  бъдат 

допуснати  до  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в 

община Балчик, област Добрич

Към  заявлението  е  приложено  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  11.08.2016 г., 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

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

което представи документите в ЦИК.

Партията е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори 

за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25  октомври  2015  г.  с 

Решение № 1691-МИ от 01.09.2015 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

Социалдемократическа партия/СДП/.

Предлагам Ви да вземем решение да допуснем тази партия 

до  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в  община 

Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.
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Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, 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,  

Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3394-МИ.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Сюлейман. 

Заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми колеги, моят проект на решение е в моя папка за 

днешното заседание с № 3376.

Постъпило е заявление от партия „Български демократичен 

център“ - БДЦ, подписано от съпредседателите Красимира Ковачка 

и  Стефан  Кенов,  което  заявление  е  подадено  чрез  надлежно 

упълномощената  Мирела  Кръстева,  заведено  в  регистъра  на 

партиите под № 12 на 17 август 2016 г., за участие в частичния избор 

на  2 октомври 2016 г.  за  кмет на  кметство Капитановци,  община 

Видин,  област Видин,  насрочен с  Указ № 208 от 21.06.2016 г.  на 

президента на Република България.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

ПП „Български демократичен център“ - БДЦ.

Към заявлението  са  приложени удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  25.07.2016 г.  от 

Софийски градски съд, удостоверение от Сметната палата, изх. № 

48-00-876 от 09.05.2016 г., за внесени от партията финансови отчети 

за  2013,  2014 и  2015 г.,  както и  пълномощно в  полза  на  Мирела 

Иванова Кръстева.

Партията е регистрирана в ЦИК, съгласно Решение № 1931-

МИ  от  06.09.2015  г.,  за  участие  в  общите  избори  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
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Налице са  изискванията  на чл.  463 и  чл.  464 от  Изборния 

кодекс за допускане на партия „Български демократичен център“ – 

БДЦ за участие в частичния избор за кмет на кметство Капитановци, 

община Видин, област Видин, насрочени на 2 октомври 2016 г.

С оглед на това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и 

чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния  кодекс  предлагам  да  приемем 

решение,  с  което  да  допуснем  партия  „Български  демократичен 

център“ – БДЦ за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Капитановци, община Видин, област Видин, насрочен на 2 октомври 

2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП Български демократичен център - БДЦ.

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3395-МИ.

Колеги, с това изчерпихме готовите проекти по тази точка от 

дневния ред. Но тя остава приоритетна като точка, тъй като все още 

идват политически сили да се регистрират или да бъдат допуснати 

до участие.

Колеги, връщаме се към точка втора:

Приемане  на  хронограма  за  национален  референдум  с 

докладчик е госпожа Ганчева. Моля, колеги, да се концентрираме – 

още по-сериозен въпрос разглеждаме.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, проектът на хронограма е 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Нямаше време с 

оглед трудността в оперативен порядък и в работна група с колеги, 

така че ще помоля да помагате и Вие.

Извинявам се предварително за различните шрифтове, те са 

по-скоро с оглед моя доклад, а после ще бъде уеднаквено.

По принцип мисля, че докладвахме страница по страница.

По  т.  1  ще  бъде  допълнен  броят  на  „Държавен  вестник“, 

съответно  указът  на  президента  на  републиката  за  определените 

дати на националния референдум. 

Тук се стремих, както приехме в хронограмата за изборите за 

президент и вицепрезидент, че действията и процедурите, които са 

без срокове, да са в първата част на хронограмата и съм следвала 

някаква логика. Естествено, приемам и забележки. (Уточнения.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  би  било 

тогава да сложим там, където е срок и дата,  „Държавен вестник“, 

брой  на  решението  и  „Държавен  вестник“,  брой  на 

конституционното дело, за да ги има и двете, които са.

В т. 2, така или иначе, ние указът го знаем - № 279, да го 

добавим и него, а вече обнародването – допълнително.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Нека сега говорим по т. 

1.

Заповядайте, госпожо докладчик.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Сега,  понеже  ние  оперативно 

говорихме  извън  микрофон,  но  колегата  Андреев  направи 

предложения,  които всъщност щяха да бъдат и мои предложения, 

бяха обсъдени и предложени и от колегата Алексиева.

Възприемам идеята там, където е в последната колона – срок, 

до  дата,  да  сложим  броя  на  „Държавен  вестник“,  където  е 

обнародвано  решението  на  Народното  събрание и  да  допълним с 

решението на Конституционния съд, за да стане ясно, че решенията 

са от 6 въпроса, след това са редуцирани от Конституционния съд на 

три.
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Естествено, колега Андреев, аз го казах и първоначално, че 

ще допълня указа по т. 2. Това, мисля, че няма спор тук.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, приемаме ли това предложение?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз първоначално също се  съгласих,  но 

все  пак  правя  предложение  като  т.  2  да  е  отделно  решението  на 

Конституционния  съд.  Защото  в  т.  1  говорим  за  решение  на 

Народното събрание и изведнъж срок, до дата, вкарваме решение на 

Конституционния  съд,  което  непредубеденият  читател  на 

хронограмата ще го въведе в размисъл защо е така, най-малкото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Предварително  ще  обоснова  защо  няма  да  подкрепя  това 

предложение.  Става  дума  за  хронограмата  за  произвеждане  на 

национален  референдум.  В  нея  се  вписват  задължителните  по 

съответния  закон  действия,  процедури,  събития.  Решение  на 

Конституционния  съд  не  е  измежду  тях.  В  този  смисъл  няма  да 

подкрепя въвеждането на нова втора точка. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Дуплика?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  изказване, 

можете да ми отправите реплика.

Заповядайте!

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава и аз ще направя изказване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че не е правилна логиката, че тъй 

като  е  хронограмата,  трябва  само да  е  задължителните  по закона 

актове, а трябва да отчитаме спецификата на всеки вид избор.

Хронограмата  има  за  основна  цел  да  улеснява  адресатите, 

тоест субектите, които са целева група в изборния процес за всеки 

отделен вид избор и трябва да бъде направена така, че най-ясно да 

показва сроковете,  датите и важните действия, които трябва да се 
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извършват  при  произвеждане  на  избора,  така  че  поддържам 

предложението си, а е много ясно, че ще го подкрепя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания? Не виждам.

Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване постъпилото 

от господин Ивков да се създаде нова т. 2 в хронограмата, в която да 

бъде изписано решението на Конституционния съд.

Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  –  4 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Цветозар  Томов);  против  –  6 

(Александър  Андреев, Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Колеги, не се прие това предложение.

По отношение на  първото предложение,  след като това  не 

беше прието – допълване на решението на Конституционния съд в 

последната колона, има ли възражения? Не виждам.

ИВАЙЛО ИВКОВ: да се гласува.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в  такъв случай 

подлагам  на  гласуване  допълване  на  последна  колона  в  т.  1  с 

решението на Конституционния съд, съответно броят на „Държавен 

вестник“, в който то е обнародвано.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).

Приема се.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  подкрепих  това  предложение, 

защото ако следваме логиката на Централната избирателна комисия 

по  предходното  гласуване,  тоест  да  няма  т.  2  –  решението  на 

Конституционния съд, което е основният акт всъщност,  защото то 

определя  кои  въпроси  ще  бъдат  допуснати,  а  не  решението  на 

Народното събрание.
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В крайна сметка мястото му изобщо не е в срок до дата на т. 

1 със заглавие „Обнародване на решението на Народното събрание 

за  произвеждане на  национален референдум“.  Не мога  да  разбера 

логиката, по която се гласува току-що от колегите ми.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме със следващи точки.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  обсъждахме  преди  няколко  дена 

съвместно  –  има  ред  точки,  по  които  задълженията  всъщност  са 

свързани с изборите. Това е хронограма за национален референдум. 

Ние говорим тук за т. 3, като пример давам т. 1 – ръководителите на 

ДКП-та трябва да поискат съгласие от държавите с оглед секциите. 

По-нататък започваме кметове, списъци, консултации – ред такива 

други, бих казал, административни задължения дали на Външно, на 

ДКП-та,  на  кметовете,  които  на  практика  са  организационни, 

свързани с изборите.  Референдумът е на същата дата,  на която се 

произвеждат  изборите,  но  той  е  едно  нещо  допълнително  към 

изборите. 

Мисълта  ми  беше.  Ако  се  приеме  –  предлагам  единият 

вариант  е  или  да  ги  няма  тези  точки,  тъй  като  на  практика  се 

изпълняват, което ми се вижда може би по-неправилно, или накрая 

на хронограмата да изброим, че действията  по тези и тези точки, 

като ги посочим, се изпълняват  или се извършват… Най-общо го 

казвам, не като точна формулировка, но да стане ясно, че действията 

от  съответните  ведомства  се  извършват  във  връзка  с 

осъществяването на техните задължения, свързани с изборите и те се 

отнасят  и  за  референдума.  Тоест,  не  се  извършват  един  път  за 

референдума и един път – за изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  понеже  участвах  в 

обсъждането  и  възприемам  идеята  на  колегата  Цачев,  затова  и 



31

накрая на хронограмата по-скоро за мен следва да ги има, защото те 

са толкова общи действията на места, че може би хронограмата ще 

остане…  Просто  и  за  яснота  и  прегледност,  с  оглед  на  това,  че 

правим отделна хронограма за национален референдум, но накрая на 

хронограмата,  на  последната  страница,  съм  предвидила  още  една 

звездичка, където пише: „Действията по точки… – съответно ние ще 

ги  прецизираме  –  са  общи  за  организацията  и  провеждането  на 

изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум“. 

Съвсем  на  прима  виста  съм  мислила  това,  като  стигнем  до  там 

можем  да  го  прецизираме  още.  Но мисля,  че  има  логика  в  това, 

разумно  предложение  е  да  го  направим  по  този  начин.  Така  или 

иначе, го правим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  изслушах  вашите  аргументи.  Аз  също  подкрепям 

това  предложение.  От  една  страна,  считам,  че  двете  хронограми, 

както за произвеждане на избори, така и за референдум, трябва да 

бъдат  подробни и детайлни,  които да  описват  всяко действие.  От 

друга страна, с оглед факта, че изборите и националният референдум 

ще се  произведат  на  една  и  съща дата,  би  било добре  отдолу  да 

посочим, че определени действия на определени органи са общи и за 

изборите, и за референдума. Подкрепям това предложение.

Колеги, други?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Правя  си  корекция  –  тук  има 

техническа  грешка,  понеже  е  общо  действието,  ще  бъде: 

„произвеждането  на  националния  референдум“,  а  не  изборите. 

Възприела  съм дисциплиниращото изписване,  както го  приехме  в 

хронограмата  за  президент  и  вицепрезидент  –  незабавно  след 

насрочването, без да посочим, че всъщност там има един друг срок. 

Така изписахме, мисля, и в писмата, които изпратихме до Външно 

министерство. (Уточнения.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Подкрепям  това,  което  предложи 

колегата  Цачев,  че  там,  където  има  законов  срок,  не  можем  да 

дисциплинираме извън рамките на закона, като предложението е да 

си напишем срока – 55 дни преди изборния ден.

Второто нещо. Съгласно чл. 21, ал. 1 се изисква съгласие на 

приемащата държава  за  произвеждане на  изборите,  разкриване  на 

избирателни секции в ДКП-тата, разкриване на секции извън ДКП-

тата  или  разкриване  на  държава,  където  България  няма 

дипломатическо и консулско представителство. На каква база ние ги 

изключваме  тези  точки?  Ако ще ги  изключим и само общата  ще 

кажем и доколкото е хронограма за референдум, дайте да напишем – 

ако такова се изисква, за произвеждане на изборите и референдума. 

Нищо че го има в другата хронограма. След като правим хронограма 

за национален референдум няма какво да изключваме референдума 

и да пишем само изборите. Ако ще казваме срока и това действие, то 

е за всички тези неща – разкриване в/извън и така нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Госпожа Ганчева искаше думата.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков,  вероятно  не  сте 

чули  в  изложението  ми  преди  малко  като  взех  думата,  че  аз  по 

принцип приемам, че след като има законов срок, би следвало да 

бъде  посочен,  но  тъй  като  сме  го  възприели  в  хронограмата  за 

изборите за президент и вицепрезидент, затова съм го изписала по 

този начин. По отношение произвеждане на изборите си направих 

автокорекция, ще бъде: за национален референдум. По принцип съм 

съгласна, но тук ще бъда против изписването на този срок, защото 

ние току-що решихме, че всъщност накрая ще има едно изписване, 

че всички действия са общи. За мен ще се създаде така неяснота и 

противоречие  –  не  че  ще  има  такова,  с  оглед  на  това  ако  тук 

изпишем срока, който е „не по-късно“,  а в другата хронограма не 

сме го изписали.



33

Затова  Ви  предлагам  да  остане  „незабавно  след 

насрочването“. Този принцип спазвахме при кореспонденцията си с 

Външно министерство по повод това действие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, по тази точка има ли други изказвания?

Заповядайте, господин Ивков – надявам се, че ще допълните, 

защото след това ще подлагам на гласуване.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да,  доколкото  докладчикът  не  разбра 

същината на предложението ми. То беше да се каже, че ако такова се 

изисква  за  произвеждането  на  националния  референдум,  за 

разкриването  на  избирателни  секции  в/или  извън  и/или  извън 

дипломатическите  и  консулски  представителства  и  разкриване  на 

избирателни  секции,  където  Република  България  няма 

дипломатическо и консулско представителство. Защото това са все 

действия, които трябва незабавно, но в срок 55 дни преди изборите 

да се извършат и не виждам защо ги пропускаме от хронограмата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип господин Ивков е прав, 

но предвид, че сме го пропуснали и в другата хронограма, може би с 

оглед краткост, аз мисля, че така изписано става ясно, защото тук 

акцентът  е,  че  всъщност  трябва  да  се  изиска  съгласието  на 

приемащата държава. По принцип не възразявам да се добави изцяло 

текстът на чл.  21 с  всички там точки.  Но мисля,  че отново – по-

скоро,  ако ще имаме такива общи действия,  да сме в синхрон на 

едната с другата хронограма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Аз  изказвам противно становище.  Считам,  че,  първо,  не  е 

пропуск, а е умишлено изписване на кратък текст. Защото тук става 

дума за ангажимент на ръководителите на ДКП-тата, които разбират 

целия  си  ангажимент  както  от  текста  на  чл.  21,  ал.  1,  така  и  от 

писмото, което ние изпращаме при организация и произвеждане на 
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всички  избори  и  националния  референдум,  включително  и  на 

предстоящите такива, това писмо вече е изпратено.

Колеги, няма повече изказвания по т. 3. 

Подлагам  на  гласуване,  първо,  допълване  на  текста  в 

„Основни процедури, събития и действия“ с хипотезите на чл. 21, ал. 

1, т. 2, т. 3 и т. 4.

Колеги,  който  е  съгласен  да  се  допълни  в  т.  3  „Основни 

процедури“, моля да гласува.

Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Цветозар Томов); 

против – 5 (Владимир Пенев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Колеги, не се прие това предложение.

Колеги, подлагам на гласуване в графа „Време, дни, часове“ 

спрямо деня на референдума в т. 3 да се изпише срокът на „не по-

късно от 55 дни4, като тогава т. 3 бъде на друго систематично място.

Гласували  10 членове  на  ЦИК:  за  –  3 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Цветозар  Томов);  против  –  7  (Владимир  Пенев, 

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев).

Колеги, по стр. 1 имаме ли други предложения?

Предоставям възможността на госпожа Мусорлиева да води.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като заговорихме за чл. 21, а в 

него,  в  последната  алинея  има  задължение  Министерството  на 

външните  работи  да  уведоми  ЦИК  за  държавите,  в  които  не  се 

изисква съгласие, имаме ли такова уведомление към този момент? 

И другото – не следва ли това задължение всъщност да бъде 

записано в хронограмата?  Тъй като това е изискване към един от 

субектите, които участват в организацията на изборите.

Всъщност моето предложение е, ако до този момент нямаме 

такова писмо, да бъде включено като тяхно задължение, разбира се 

като следваща точка след тази, която дискутирахме до този момент.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, нека да гласуваме.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз го възприемам.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вие  го  възприемате  и  ще  го 

включите – на основание чл. 21, ал. 2, нали така?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  докладчик  възприемам 

предложението на колегата Цачев и ще го включа като изписване 

като текста на ал.  3 на чл.  21.  Само че систематичното му място 

според мен ще стане т. 4. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявам се, аз разбрах, че и ал. 

2,  защото  ал.  2  на  чл.  21  казва,  че  МВнР  уведомява  и  ЦИК  за 

получените  отговори  от  приемащите  държави.  Няма  лошо  да  се 

включи и по ал. 2, и отделно правомощие е да бъдем уведомени по 

това  къде  не  се  изисква  съгласие.  Това  е  различно.Просто  го 

предлагам. Ако го възприемете. Защо да не ни уведомят, ако не са 

дали съгласие държавите?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще ни уведомят, разбира се.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В крайна сметка нас ни интересува 

там, където само ще избори.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вижте сега! Аз не възприемам и по 

ал. 2, и по ал. 3 да го включим в хронограмата.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Отделно е как ще го направим – в 

общ ред, или… Защото ние реално с писмото, което изпратихме до 

Министерството на външните работи по чл. 21, в последния абзац 

включихме и ал. 2 и ал. 3. Но ако приемете…

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не,  не.  Съгласявам  се  с  Вашите 

аргументи.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако искате да включим, но да е в 

отделни точки.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги, според мен може да бъде в една 

точка и по двете алинеи, в която да запишем, че Министерството на 
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външните  работи  уведомява  Централната  избирателна  комисия  за 

получените  отговори  от  приемащите  държави  –  от  предходната 

точка става ясно относно какво, относно съгласието за произвеждане 

на  изборите,  ако  искате,  можете  да  го  допълните  –  както  и  за 

държавите, за които не се изисква съгласие.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, добре.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В случая не е „изборите“, а референдума.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ако  искате,  колеги,  приемам  да 

бъде в една точка и направо ще пренесем текста, който се съдържа 

като последен абзац от нашето писмо, което изпратихме. То, горе-

долу, съвпада с това, което каза румен Цачев. Абсолютно същото е.

Колега  Ивков,  знаем  го  нашето  писмо,  понеже  беше 

гласувано на заседание, мисля, че миналата седмица.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Възприехме го, нали? Добре.

Кой иска думата?

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тъй като имаше въпрос дали има още нещо 

по стр.  1,  само ще кажа – в т.  4  не е  ли по-коректно да бъде не 

„публикуват“,  а  „обнародват“,  за  да  бъде  издържано  като 

терминология? Става дума за обнародване на образците.

В т. 6, в предпоследната колонка пише „7 дни от насрочване 

на  референдума“,  коректният  термин  е  „7  дни  от  определяне  на 

датата  на  референдума“,  защото  тук  ставаше  дума  за  указа  на 

президента, а не за решението на Народното събрание.

По т.  4,  колега Цачев,  аз  лично не съм мислила кое е  по-

правилното  изписване.  Позволила  съм  си  да  пренеса  съвсем 

механично,  както  е  било.  Така  обаче  сега  виждам,  че  е  и  в 

хронограмата ни  за  президент  и  вицепрезидент.  Моето  лично 

мнение,  че  дори  Вашето  предложение  да  е  по-удачно  считам,  че 

Централната избирателна комисия трябва да е еднаква в начините си 

на  изписване  и  ползването  на  термини,  поне  при  хронограмите, 

които са за 6 ноември 2016 г. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз казах „обнародва“,  това е  правилният 

термин.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  За  да  не  навлизаме  в  излишни 

спорове, да го направим „обнародва“. И готово. Приемам.

В другата точка пише „обнародва“, така че няма проблем да 

бъде „обнародва“.

И  в  т.  6  ще  стане:  „7  дни  от  определяне  на  датата  на 

националния референдум“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други от т. 1 до 

т. 7? Не виждам.

Преминаваме към следващата страница.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ще  Ви  моля  като  минаваме  от 

страница на страница, и за протокола, а и за по-голяма коректност и 

яснота  накрая,  по стр.  1  това,  което ще се  изпише в  онази втора 

звездичка, която коментирахме, за общите действия ще бъде т. 3 и т. 

7, която се вижда. Според мен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  казваме,  че  с 

евентуално разместване на точки ще има и преномерация, така че 

ние използваме работната номерация.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само обръщам внимание на т. 11 – 

там, където са посочени решенията, може би е раничко, да ги махна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По т. 10 и по т. 11 – да премахне 

решението.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Направо  пишеш чл.  7,  ал.  1,  горе 

имаш основанието. (Реплики.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже се зададоха въпроси защо 

го  пишем  по  т.  10,  имали  сме  го  в  хронограмата за  миналия 

национален референдум. Аз лично считам, че следва за яснота да 

бъде  и  в  тази  хронограма,  но  ако  има  други  предложения… 

(Реплики.)
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 В т. 12, тъй като вече имаме решение, за яснота предлагам да 

изпишем номера на решението, който обаче ще го проверя, тъй като 

в момента не мога да го кажа. (Уточнения.)

Точките, които са с общи действия, както обсъждахме преди 

малко, са от т. 8 до т. 12 – на тази страница, работни точки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли друго по 

тази страница?

Колеги, преминаваме към стр. 3, от т. 14 надолу.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Сега тук си правя една корекция – 

т. 14 съвпада с работна т. 20, всъщност едната ще отпадне.

Точка 29 от  хронограмата за  президент и вицепрезидент – 

колега Андреев, е това, което питахте. Там е посочено, че с не по-

късно  от  50  дни  преди  изборния  ден.  Въпреки  че  ние  при 

объжданията  говорихме, че няма да излезе това.  Вероятно поради 

техническа грешка се е случило, затова ще предложа след като го 

има в едната, да го има и в другата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е обаче по 

същия начин да  бъде  изписано –  въз  основа на  информацията  от 

МВнР ЦИК обявява местата извън страната,  в които се образуват 

избирателни секции в ДКП.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Сега то е по същия начин изписано 

– в т. 20, преди малко споменах, че едната точка ще отпадне, защото 

е  работено  на  база,  като  сламка  е  ползвана  хронограмата от 

предходния  национален  референдум с  цел  да  бъде  уеднаквено 

изписването  с  приетата  вече  хронограма за  президент  и 

вицепрезидент – имало е cоpy-paste, което винаги се прави, затова 

работна т. 14 ще отпадне и ще остане записът в т. 20, така че в този 

случай предложението Ви се явява излишно. Благодаря. (Реплика на 

Ивайло Ивков.)

Систематичното й място е най-отгоре. (Уточнения.)

Точка 20 предлагам да бъде само с посочване на срок „до 

дата 16 септември 2016 г.“ без посочване в графата спрямо деня на 

референдума.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли друго по 

точки от т. 14 до т. 20?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Точка  20  ще  бъде  така,  както  е 

изписана сега в хронограмата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен е некоректен текстът в т. 20, 

защото  пише,  че  ЦИК  обявява  местата  извън  страната,  които  се 

образуват в избирателни секции в ДКП. Изразът „в ДКП“ трябва да 

отпадне.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защо?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защото навсякъде се образуват секции в 

ДКП.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Такова  предложение  правя,  такъв  е  и 

законовият текст. (Реплики на Александър Андреев.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Само  на  места,  и  то  на  доста, 

виждам, че е пропуснат този § 2, който ползваме. Ще бъде допълнен. 

Предполагам,  че  нямаме  полемика.  Просто,  понеже текстовете  са 

възприети  от  другата  хронограмата,  липсва  посочването  на 

основанието,  което  ползваме  от  Изборния  кодекс  за  националния 

референдум. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Единственото,  което е,  връщам 

се на т. 15.

По  т.  15  ми  се  струва,  че  в  предходния  националния 

референдум Сметната  палата  ни  каза,  че  тя  по  отношение  на 

националния референдум не прави отделни декларации. Ако не ме 

лъже паметта. Въпросът е въобще дали да остава тази точка вътре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев – точно така беше, но според мен би следвало да остане 

тази точна и ние да напишем писмо до Сметната палата, отново във 

връзка  с  извършване  на  одит  на  средства  за  информационно-
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разяснителна  кампания,  още  повече  че  има  медийни пакети,  тези 

медийни  пакети  са  държавни  средства  и  аз  считам,  че  Сметната 

палата има функции тук, съобразно и нейният специален закон, да 

извършва този одит.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  се  съгласявам,  но 

въпросът  е,  че  тъй  като  това  обвързва  действие  от  страна  на 

Сметната  палата  в  един момент,  ако  те  не  приемат  такива,  ще  е 

включена точка, която….

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  като  докладчик  подкрепям 

изразеното от председателката. Считам, че следва точката да я има. 

А това кой орган и как ще прецени в крайна сметка ние следва да 

бъдем прецизни и да го има редът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: З ат. 16 не мога да си обясня във връзка с 

образуването на избирателните секции – обявява се заповедта, има 

посочена  дата  04.09.,  която  не  мога  аз  лично  да  я  разбера  какво 

означава.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам забележката Ви, просто е 

останало  от  хронограмата,  която  съм  ползвала  за  сламката  от 

националния референдум, който вече произведохме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  тази 

страница?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Може  би  за  микрофон  не  сме 

казали, че по т. 19 ще остане: „Централната избирателна комисия 

определя единните номера и начина на защита на удостоверенията 

за гласуване на друго място“, ще отпадне в правното основание § 5, 

т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Другото ще 

остане така, както е изписано.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не разбрах за т. 20.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Извинявам  се,  колега  Ивков, 

пропуснах да си кажа мнението.

Мнението  ми  като  докладчик,  съгласна  съм  с  това,  което 

обсъждахме преди малко, без да правите предложение – че всъщност 

дали ще се разкрият  избирателни секции зависи и от съгласието на 

приемащата държава. Аз лично считам, че текстът е прецизен.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя следното предложение.

Текстът в т. 20, както го виждаме, а именно: „Въз основа на 

информация от МВнР ЦИК обявява местата извън страната, в които 

се образуват избирателни секции в ДКП“, да звучи по същия начин, 

като  накрая  стане  –  много  съществена  е  промяната:  „в  които  се 

образуват избирателни секции, включително и в ДКП“. 

В  противен  случай  ние  определяме  изключението  –  там, 

където  няма  съгласие,  пък  не  определяме  правилото  и  волята  на 

законодателя  в  тези  текстове,  които  цитирате  като  правно 

основание, да посочим местата извън дипломатическите и консулски 

представителства, по-скоро, а не тези, които са в ДКП-тата, защото 

за ДКП-тата е аксиома – там ще има гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: господин Андреев, може 

би и сроковете да уточним. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не мога да се съглася с колегата 

Ивков,  защото  при  така  предложената  редакция,  „включително 

ДКП“, означава, че се имат предвид и онези секции, в които ще има 

въз основа на заявления. Заявленията се подават до 25-тия ден, което 

означава, че в случая в този срок ние нямаме как да ги обявим тези 

места.  Тоест, тук ние ще обявим само онези, които въз основа на 

съгласието на страната или разрешението, или в случаите, в които не 

се  изисква,  а  само уведомление,  ще  бъдат  открити  в  ДКП.  А по 

отношение на останалите, то ще бъде само, ако има 60 или повече 

заявления. Това е за държавите в Европейския съюз. 

А за държавите извън Европейския съюз, освен 60 заявления, 

съгласно текста на ал. 2 или ал. 3 беше от чл. 14, трябва да има и 
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мотивирано предложение на ръководителя на дипломатическото и 

консулско представителство. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Това е реплика.

Вие реплика ли имате, госпожо Ганчева? Нека дуплика да си 

направи господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако възприемем тази логика,  че  с  тази 

точка определяме само местата, където е дадено съгласие, където се 

изисква такова, то не са тези правните основания. Член 14, ал. 1 и чл. 

57, ал. 1, т. 17 имат предвид друго – това, което преди малко казах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, изцяло приемам логиката, 

изразена от колегата Андреев. Също считам, че правното основание 

е правилно – чл. 14, ал. 1 всъщност говори за избирателните секции 

извън страната, които се образуват в дипломатическото и консулско 

представителство и изрично е посочено освен в ал. 2 и ал. 3, тоест 

изключват се тези случаи. Така както беше предложено от колегата 

Ивков, всъщност се включват и тези секции, които към настоящия 

момент не знаем къде ще ги има – на база заявленията, които са в по-

нататъшните разпоредби. 

Още повече като аргумент в полза на това, че трябва да бъде 

така  изписан  текстът  е  и  отново,  че  това  е  текст,  който  е  и  в 

хронограмата  за  президент  и  вицепрезидент  и  е  така  нареченото 

„общо действие“, което ние приехме.

Сега  ако  изпишем  нещо  друго,  означава,  че  Централната 

избирателна комисия има различно разбиране или се повдига спор 

по  принципен  въпрос,  който  би  наложило  преразглеждане  и  на 

точката в хронограмата за президент и вицепрезидент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.
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Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Реплика към докладчика.

Тъй като аргументите да я убедя, че съм прав се изчерпаха, 

Ви цитирам текста на закона и всеки да си прави изводите.

Член  14  казва:  „Избирателни  секции  извън  страната  се 

образуват  в  дипломатическото  или  консулско  представителство 

освен в случаите по ал. 2 и 3“. 

ДКП е аксиома, е моят извод. Другите места ги интересуват.

Член  57,  ал.  1,  т.  17,  която  се  цитира  казва:  „Определя 

местата, в които се образуват избирателни секции извън страната“. 

Неслучайно  го  няма  ДКП.  А  ние  добавяме  ДКП,  което  сменя 

абсолютно смисъла.

И казвам – дори да приемем аргумента на колегата Андреев, 

а той е очевиден и аз го приемам, че в този срок не може всички 

места да се  обявят ,  то тогава не е това правното основание и 

трябва ясно да кажем, че определят ДКП-тата, в които има съгласие. 

Или изобщо да няма такава точка. Ако ще цитираме тези текстове, 

текстът трябва да е така. Не знам защо докладчикът излезе – хубаво 

беше да ме чуе, да ги разбере нещата, бавно говоря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Както  правилно  забелязахте,  докладчикът  излезе,  поради 

което, колеги, в момента прекъсвам разглеждането.

Вие ли продължавате, госпожо Бойкинова? Добре.

За докладчика – предполагам госпожа Бойкинова Ви е чула, 

предполагам.

Господин Ивков, Вие имахте конкретни предложения. Моля 

за прецизност на протокола да ги предложите, за да ги подложа на 

гласуване.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако възприемем, че тук говорим само за 

ДКП-тата,  с които има съгласие,  да го напишем така,  за  да не се 

бърка, че обявяваме местата по чл. 14, ал. 1 и по чл. 57, ал. 1, т. 17, 
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където се имат предвид други места и не е даден срок. Там се имат 

предвид всички места.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Те се обявяват много по-късно от този 

ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Ивков.

Колеги, режим на гласуване.

Отменям гласуването.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам, за да е ясно, че става въпрос за 

местата в… (Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за тишина 

–  господин  Ивков  прави  конкретно  предложение  за  протокола! 

(Реплики.)

Може ли да слушаме господин Ивков, за да го подложа на 

гласуване, за да не питаме после какво гласуваме? (Реплики.)

Колеги, обявявам 15 минути почивка.

(Почивка.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, в залата сме 12 

членове на Централната избирателна комисия – имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги, стигнахме до т. 20 от 109 точки по хронограмата.

Тъй като ние е приоритетна точка четвърта:

Проекти на решения относно регистрации и допускане на 

партии и коалиции за участие в новите и частични избори, давам 

думата на господин Пенев да докладва по нея. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, докладвам Ви – постъпило е 

заявление от партия „България без цензура“ за регистрация в новите 

избори за  общински съветници в  община Балчик,  област  Добрич, 

насрочени за 2 октомври 2016 г.
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Към заявлението  е  представено  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  16.08.2016 г.  от  СГС; 

удостоверение от Сметната палата и пълномощни на лицето, което 

представи документите.

Заявено  е  наименование  на  партията  за  изписване:  партия 

„България без цензура“.

Партията  е  регистрирана  за  участие  в  общите  избори  за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение 

№ 1690-МИ от 01.09.2015 г.

Поради това  Ви предлагам да  вземем решение,  с  което да 

допуснем  до  участие  тази  партия  в  новите  избори  за  общински 

съветници  в  община  Балчик,  област  Добрич,  насрочени  на  2 

октомври 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, 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,  

Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, Това е Решение № 3396-МИ.

Колеги, по тази точка имаме ли други проекти? На този етап 

нямаме.

Продължаваме с точка втора:

Приемане на хронограма за национален референдум

Точка 20.

Колега Ивков, заповядайте на микрофон, за да подложа на 

гласуване предложението Ви.

ИВАЙЛО ИВКОВ: След поведените разисквания и след като 

се уверих, че по-нататък има друг срок, в който ще се обявят всички 
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места,  предлагам  тук  само  в  правното  основание  –  компромисен 

вариант,  считах,  че  трябва  да  отпадне  чл.  14,  но  тъй  като 

мнозинството  от  колегите  искат  да  остане,  предлагам  просто  да 

включим и чл. 21, за да е видно, че става въпрос само за ДКП-та, и 

то само за тези ДКП-та като окончателен списък, а не да изменяме 

закона,  тъй  като  всички  сме  длъжни,  а  в  които  по  обективни 

причини не може да се открият в представителство. 

Така че предлагам само в правното основание да включим и 

чл. 21 – момент да проверя, за да ви кажа, и ал. 1. Да. Мисля, че 

постигнахме консенсус.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман, 

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

(Ивилина Алексиева).

Приема се.

Кратък отрицателен вот.

Колеги, считам, че чл. 21, ал. 1, т. 3 е несъотносима към този 

текст от хронограмата ни, тъй като по т. 20 от хронограмата става 

дума за обявяване от страна на ЦИК на местата извън страната, в 

които се образуват избирателни секции в ДКП с определения срок, 

докато по чл. 21, ал. 1 става дума за ангажимент на ръководителите 

на ДКП-та в друг срок, незабавно, но не по-късно от 55 дни преди 

деня на референдума да получат съгласието на приемащата държава.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип, госпожо председател, 

няма такава процедура. Но за яснота да не объркам аз нещо после, 

допълнила съм, че сме гласували чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 2, нали така? С 

оглед Вашият отрицателен вот. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  казах  защо  не  съм 

гласувала.



47

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Защото казахте т. 3, може би аз не 

съм чула.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Техническа грешка е, не 

е т. 3. Не е т. 3, колеги, но съдържанието на изказването ми е това.

Колеги, преди да продължим със стр. 4, от т. 21 до т. 26, да 

кажем кои са общите.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Преди  да  продължим  към  стр. 4, 

считам, че тук са работни точки 17, 18 – предполагам, че колегата 

Ивков, едно ще бъде решението, нали? Точка 19 – не.

Точки 17, 18 и 20 като общи точки и т. 19, и т. 16.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме със стр. 4, 

т. 21 до т. 26. (Уточнения.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  приемам  направеното 

предложение – работни точки 23 и 24 да бъдат разменени, като т. 24 

ще стане т. 23. (Реплики.)

То  е  17,00  ч.,  но  тук  може би  е  останало  от  предходната 

хронограма. Значи, ще го уеднаквим и ще стане 17,00 ч. Грешката е 

техническа – при пренасянето.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по тази страница 

направихме  няколко  редакционни   –  въпросите,  алтернативните 

позиции, изборите.

Продължаваме със следващата страница.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тук да възприемем тази страница, 

която разгледахме, че действията са самостоятелни за изборите и за 

референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със стр. 5, от т. 27 до т. 31. (Уточнения.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Нека  да  го  уеднаквим  като 

изписване. Подкрепям докладчика в ал. 4 е 3-дневен срок на чл. 180.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Всъщност  съгласявам  се  и 

предлагам да бъде т. 27, която ще възпроизведе изписването на т. 49 

от приетата  хронограма и в срока, във време, ще добавим и ал. 4 – 

тук  не  е  посочена  на  чл.  180,  и  ще  стане:  „В  3-дневен  срок  от 
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подписването на съответния договор информацията се премахва не 

по-рано от обявяването на резултатите от националния референдум“.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Понеже  колегата  Ивков  преди  обърна 

внимание, т.  27, т.  28 и т. 29 нека да бъде – въпросите там и/или 

алтернативните позиции, така както преди.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да,  възприемем  –  това  ще  бъде 

изчистено  навсякъде  по-нататък  в  хронограмата с  оглед,  отново 

повтарям,  че  е  ползвана за  сламка предходната  ни  хронограма за 

национален референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по стр. 5?

РУМЕН ЦАЧЕВ: В т. 30 – номерата на избирателните секции 

в общината, би следвало да е в „района“.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, да.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Това  ще  бъде  обща  точка  със 

задълженията, които ще са за изборите.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Тук  се  обединихме,  че  т.  30  е 

общата. Ако виждате други,…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със стр. 6, от т. 32 до т. 38.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам т. 32 да стане последния 

начин: „Електронните медии с изключение на БНТ и БНР и техните 

регионални  центрове  изпращат  на  Сметната  палата  на  ЦИК  (за 

електронна  медия  с  национален обхват)  и  на  РИК (за  електронна 

медия  с  регионален  и  местен  обхват)  условията  и  реда  за 

предоставяне  на  време  за  отразяване  на  информационно-

разяснителната  кампания,  както  и  тарифите  си,  не  по-късно  от 

откриване на информационно-разяснителната кампания“. Член 198, 

ал.  6.  Това  е  всъщност  прецизиране  на  текста  в  т.  76  от  другата 

хронограма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  бих  искала  да 

информирам, че в момента е 17,08 ч. Вратите вече са затворени, след 

17,00  ч.  никой не  може да  подава  заявления  за  регистрация  и  за 

допускане за участие. Всички онези, които са дошли преди 17,00 ч., 
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в момента техните заявления и приложени документи се завеждат и 

колегите вероятно ще подготвят съответните проекти на решения.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Датата  на  откриване  на 

информационно-разяснителната кампания е 07.10.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Във  връзка  с  което, 

колеги, правя предложение т. 34 всъщност да стане т. 32, а т. 32 и т. 

33 да се преномерират съответно.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Сега  в  т.  33  този  текст  ли  остава  или 

модифицираме текста?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не сме стигнали до т. 33, гледаме т. 

32.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Досега  говорим  за  откриване  на 

информационно-разяснителната кампания.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Обаче по друг повод, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Понеже имам предложение, затова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Направете 

предложението.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предлагам  да  бъде  направо  това,  което 

казахте,  госпожо  Алексиева  –  или  откриване  на  информационно-

разяснителната  кампания,  или  начало  на  информационно-

разяснителната кампания, като срокът си бъде в съответната колона, 

където е посочен. И да се посочи датата и часът – 00,00 ч., на 7-ми 

ли, на коя дата се пада. Това ще бъде коректно по-добре.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Предлагам  в  т.  33  да  бъде: 

„Откриване  на  информационно-разяснителна  кампания“,  и  да 

приключим. Съответно ще се изпише „30 дни преди  националния 

референдум“.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Това го предложих – 30 дни преди датата 

на референдума,  00,00 ч. на 07.10.2016 г. Понеже сега коментирахме 

и за бюлетината, имаме ли защита на бюлетината, или нямаме? Или 

само „утвърждаване на техническия образец“?
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Казахме,  че  работна  т.  34  – 

възприемам  предложението  да  стане  работна  т.  1  в  настоящата 

страница, след това да следват всички, така както ги направихме.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  е  само  да 

допълним  с  оглед  яснота  в  текста,  който  е  –  „заявява  това  чрез 

писмено  заявление  по  образец,  подадено  до  ДКП  или  чрез 

електронно заявление през интернет страницата на ЦИК“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  определим 

кои са общите точки.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Общите действия са по действията 

и процедурите в работни т. 35, т. 36 и т. 37.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  преминаваме 

към стр. 7, от т. 39 до т. 45. (Уточнения.)

Страница 8. (Реплики по т. 50.)

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Нали  по  дати  върви  тази 

хронограма? (Уточнения.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да бъдат, тъй като са 

две различни действия – едното е на гласоподавателя, а другото е на 

общинската администрация и основанията са различни,  предлагам 

да бъдат две отделни точки, които да бъдат включени. Независимо 

от  факта,  че  е  в  същия  срок,  но  така  или  иначе  общинската 

администрация трябва в този срок да издаде удостоверението. Това 

означава,  че те трябва и така да си направят организацията,  че да 

може  да  има  лица,  които  да  ги  издадат,  а  не  да  приемат  само 

заявленията, след което да се издадат по-късно.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мисля, че по предложението, което 

обсъдихме извън микрофон, нямаме спор по това, което предложи 

Сашо Андреев, то беше предложено от колегата Цачев горе-долу в 

същия дух. Аз се съгласих извън микрофон. 

Да направим нова точка, която да бъде със съответния номер. 

Примерно  сега  е  работен  номер  50а  и  всъщност  ще  обективира 

действието, че е по издаването на удостоверението за гласуване на 

друго място – същият срок, просто ще бъдат разделени.
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По  стр.  8  възприемаме  в  работна  т.  48  да  се  добави: 

„упълномощеното лице, съгласно изменението в чл. 37“, работна т. 

50 се изменя, като пада удостоверението за гласуване в определено 

място, като става: „за гласуване на друго място“, съответно правното 

основание се променя. Създава се нова точка – т. 50а, която следва т. 

50,  в  която  ще  се  обективира  действието  по  издаване  на 

удостоверението за гласуване на друго място. 

Общите точки по стр. 8 са т. 46, т. 48, т. 50 и т. 50а – новата,  

като общи действия за изборите и за националния референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Преминаваме към стр. 9, от т. 52 до т. 58. (Уточнения.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В работна т. 57 ще бъде поправено 

„на РИК“.

Общите точки тук са т. 53, т. 56, т. 57 и т. 58.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със стр. 10, от т. 59 до т. 64. (Уточнения.)

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Точка  63  –  краен  срок  за  подаване  на 

заявления за регистрация на наблюдатели, моля да го променим, за 

да го съобразим с принципното решение и с другата хронограмата – 

3 дни преди деня на националния референдум.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма проблем, приемам. Това не е 

съгласувано. Мой пропуск е.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е пропуск. (Уточнения.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам т. 63, въпреки че 

възприех  предложението  на  колегата  Ивков  –  да  не  обективира 

действието по подаване на заявленията, а всъщност да бъде, че ЦИК 

регистрира наблюдатели, тоест действието, което ЦИК извършва, а 

не че се подават заявления за наблюдатели. Да го уеднаквим.

По работна т. 64 има смислова грешка и смисълът ще бъде, 

че  ръководителите  трябва  –  ще  бъде  добавено  и  съгласувано  и 

текстът ще бъде прецизиран.

Предлагам Ви тук да бъдем по-прецизни, ако възприемете и 

да  напишем,  да  създадем  нова  т.  63а,  като  обаче  т.  63  остане  в 
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редакцията, както предложи колегата Ивков – 3 дни преди деня на 

националния референдум, и т. 63а, където вече да възпроизведем т. 

123 от хронограмата за президент и вицепрезидент, където се казва, 

че ЦИК регистрира наблюдатели. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз съм съгласен, обаче сега като не сме 

го направили в основната хронограма за президент и вицепрезидент? 

(Уточнения.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Възприех  всички  бележки,  които 

направихме  в  порядък  извън  микрофон,  госпожо  председател,  и 

общите точки са т. 59, т. 60, т. 61, т. 63 и т. 64.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме със следваща стр. 11, от т. 75 до т. 72, 

със съответните корекции, които вече направихме по т. 65, т. 66 и т. 

67.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не е така. 

Ако т. 64 е обща точка за съответните ръководители, тогава 

т. 65 ще е обща точка за съответните ръководители. Или ги правим 

поотделно – за образуване,  и поотделно – за  уведомяване,  или ги 

правим заедно за едното и заедно за другото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Преди малко обсъдихме 

в оперативен порядък изписването да бъде по начина, по който да 

бъде  в  т.  118,  т.  119  и  т.  120  от  хронограмата за  изборите  за 

президент и вицепрезидент. (Уточнения.)

Колеги, има ли по стр. 11 други?

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По стр.  11,  в т.  65,  т.  66 и т.  67, 

както  предложи  в  оперативен  порядък  госпожа  Алексиева,  го 

възприемам.

В т.  69 корекциите ще бъдат,  понеже е останало,  ще бъде 

„РИК“,  съответно  множественото  число  във  въпросите  и 

алтернативните позиции.

Според мен общите точки, както възприехме т. 64 за обща 

точка, т. 65, т. 66, т. 67.
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За  т.  68  не  знам дали  е  обща точка.  Тя е  обща,  ако е  по 

логиката, която приехме.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точка 70 е обща.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: От тук необщи е само т.  69 – по 

логиката, която приехме.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Страница 12.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам там, където е „ден на 

националния  референдум“,  да  включим:  „Гласуването  започва  от 

7,00 ч. и приключва в 20,00 ч. в изборния ден“, а за секциите извън 

страната, той е от 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч. местно време, така 

както е в хронограмата за президент и вицепрезидент – т. 127.

ИВАЙЛО ИВКОВ: „на изборния ден“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Добре,  възприемем  направеното 

предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, друго по стр. 12?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Направих  автокорекция,  че 

навсякъде ще бъде „националния референдум“. (Реплики.)

Колеги,  точките  от  т.  76  до  т.  88  всъщност  ще  отпаднат, 

просто  са  останали.  Ще  отпаднат  от  тази  стр.  12.  Всъщност  ще 

останат т.  73,  т.  74 и т.  75 и съответните корекции в часовете от 

20,00 ч. на 21,00 ч., от 19,00 ч. на 20,00 ч. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със стр. 14, от т. 92.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Според мен, колеги, за прецизност 

– на стр. 13 отпада това, което обяснихме.

Може би трябва да започнем от т. 92 на стр. 14.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Гледам т.  93  по  отношение  на  копие  от 

протокола. Добре е да укажем, че това нещо се отнася и за секциите 

извън страната.  Мож еби на същото място отделно – „СИК извън 

страната“  или  „включително  СИК  извън  страната“,  и  оттам 

продължаваш.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да  не  правим  нови  редове,  а  да 

стане  както  предложи колегата  Цачев:  „СИК,  включително  извън 

страната“, или…

(Реплика  на  Александър  Андреев  за  основанието.  

Уточнения.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  за  т.  92  предлагам  да  се 

възпроизведат текстовете на т. 133, 134 и 135 от хронограмата, която 

приехме, като за яснота ще изчета: „СИК извън страната преброява 

гласовете  незабавно  след  приключване  на  гласуването  в 

националния  референдум“,  тоест  ще  се  прецизира  с  оглед 

националния  референдум.  „СИК  извън  страната  изпраща…“,  „от 

списъка за гласуване извън страната“. Това е така

„СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред 

избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на 

копие от подписания протокол“. Нали? (Обсъждания.)

Точка 93, както преди малко обсъдихме, ще бъде всъщност 

произведен и прецизиран текстът с оглед  националния референдум 

на  т.  133,  т.  134  и  т.  135  от  хронограмата за  президент  и 

вицепрезидент, тъй като се касае за общи действия и процедури. 

Преди това като точка ще предхожда текстът на т.  131 от 

хронограмата за  президент  и  вицепрезидент,  което  всъщност 

обективира отново общи действия и процедури. (Уточнения.)

Предлагам по стр.  15,   точките,  както са  предложени като 

работни, тъй като ще съвпаднат с общи действия и процедури, да 

бъдат възпроизведени текстовете от  т. 153, т. 154 от хронограмата за 

президент  и  вицепрезидент,  а  именно:  „СИК  извън  страната 

предават  на  ръководителите  на  ДКП или на  оправомощен от  тях 

представител  изборните  книжа и  материали  от  гласуването  извън 

страната“.  Всъщност  да  бъде  възпроизведен  същият  текст.  След 

това:  „Ръководителите  на  ДКП  изпращат  на  ЦИК  по  първата 

дипломатическа  поща  не  по-късно  от  14  дни  след  деня  на 

националния референдум чрез МВнР изборните книжа и материали 

от  произведеното  гласуване  извън  страната“.  Тоест,  това  са 
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действията,  които  са  общи,  да  бъдат  и  тук  възпроизведени  като 

текстове на т. 153, т. 154 с оглед яснота. (Уточнения.)

Колеги,  предлагам  на  стр.  16  всъщност  със  забележката, 

която  приех  по  т.  106,  че  –  всъщност  и  в  законовия  текст  е 

законността  на  резултатите  от  националния  референдум,  като 

първата звездичка,  така както е предложена, отпада, а във втората 

звездичка  ще  бъдат  описани  всички  онези  действия,  които 

обективират общи действия и процедури,  които съгласувахме при 

разглеждането на хронограмата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари по хронограмата? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така изготвения и редактиран 

проект на хронограма.

Отменям гласуването.

Който е съгласен с така предложената хронограма, моля да 

гласува с вдигане на ръка.

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

Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков); 

против – няма.

Приема се.

Колеги, сега подлагам на гласуване така изготвения проект 

на  решение  за  приемане  на  хронограмата  за  националния 

референдум.

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

Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков); 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3397-НР.

В  тази  връзка  ми  позволете  да  направя  следните 

предложения.
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На първо място,  на  нашата  интернет  страница  до рубрика 

„Избори  за  президент  и  вицепрезидент“  да  отворим  рубрика 

„Национален  референдум“,  текстът  „Нови  избори“,  „Частични 

избори“  като  рубрики  слязат  надолу  и  в  рубрика  „Национален 

референдум“  да  поставим  току-що  приетата  хронограма  ведно  с 

решението за нейното приемане.

Колеги, режим на гласуване.

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

Иванка Грозева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков); 

против – няма.

Приема се.

В  тази  рубрика,  както  винаги  досега,  ще  публикуваме  и 

решенията,  които  вече  приехме  с  индекс  „ПВР/НР“,  доколкото 

касаят  и  националния  референдум.  По  същия  начин  в  рубриката 

„Избори за  президент  и  вицепрезидент“  ще направим подрубрика 

„Решения“,  в  която  също така  ще  публикуваме  приетите  до  този 

момент решения.

Колеги, докато станем готови с последните решения по точка 

четвърта, преминаваме към точка пета:

Проекти на решения за промяна в ОИК.

Колеги, по реда на заявилите се, първа е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по-бързо ще приключа.

От Невестино имаме предложение за промяна в състава на 

ОИК. Вчера пристигнаха сканирани, днес – в оригинал, но тъй като 

декларацията е по Решение № 1524 на ЦИК съм дала указание да се 

попълни новата декларация. Тъй като касае частични избори, мисля, 

че няма нищо спешно в случая.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Проектът  за  решение  ми  е  от 

вчерашното заседание № 3374 относно промяна в състава на ОИК – 

Главиница, област Силистра.

С  Решение  №  3350-МИ/НР  от  10  август  2016  г.  сме 

освободили  като  член  на  ОИК  –  Главиница  госпожа  Валентина 

Бейтула  и  на  нейно  място  ПП  „Алтернатива  за  българско 

възраждане“ (АБВ) ни предлага да бъде назначен Мирослав Янев. 

Приложена е  декларация  по чл.  80  във  връзка  с  чл.  81,   както  и 

диплома за  завършено  висше образование  и  2  броя  пълномощни. 

Документите са от вчера и декларацията беше по старото решение, 

но аз дадох указание и в днешния ден новата декларация по мейл е 

пристигнала  с  изрично  изявление,  че  оригиналът  е  изпратен  по 

пощата и ще пристигне.

Поради което Ви предлагам да назначим за член на ОИК – 

Главиница, Мирослав Янев Георгиев и да му се издаде съответно 

удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги,  тъй  като  в  момента  лицата,  които  работят  със 

системата са навън, определям госпожа Грозева да брои.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. Има ли против? Един.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Колеги, това е Решение № 3398-МИ/НР.

Следващ докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  номер  на  проекта  3183  в 

днешна  дата  в  моя  папка  е  качен  проект  на  решение  относно 

освобождаването на председателя на ОИК – Бойчиновци.

С вх. № МИ-15-939 от 16.08.2016 г. е постъпило заявление от 

Бойко  Макавеев  Благоев,  председател  на  ОИК  –  Бойчиновци,  за 
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освобождаването  му  като  председател  поради  възникнала 

несъвместимост  по  чл.  66,  ал.  1,  т.  6  от  ИК  във  връзка  с 

назначаването му за заместник областен управител.

Предвид  изложеното  Ви  предлагам  да  гласуваме 

освобождаването  на  господин  Бойко  Макавеев  Благоев,  със 

съответното ЕГН, и да анулираме издаденото му удостоверение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Има ли 

против? Няма.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.

Това е Решение № 3399-МИ/НР.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Подготвила  съм  и  писмо  до 

Политическа партия ГЕРБ, съответно в най-кратък срок да изпратят 

предложение за попълване на бройката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува. Има ли против? Няма.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.

Приема се.

Колеги, следващ докладчик е господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  в папка с  моите инициали 

има проект за поправка на техническа грешка. Във вчерашния ден, 

ако си спомняте, дойде предложение, което беше дошло в последния 

момент от ОИК – Балчик, за смяна и на двамата членове на ОИК – 

Балчик, секретарят и членът. Но в бързината съм допуснал грешка – 

грешката е лично моя.
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В преамбюла на решението, първо, са разменени местата в 

предложенията за секретар и член, но в самото решение са правилно 

назначени. За сметка на това в диспозитива е сгрешена фамилията на 

члена.  Затова  предлагам  именно  да  се  направи  поправка  на 

техническа  грешка,  като  съм  описал  тези  неща.  Предлагам  в 

решението да допуснем поправка на техническа грешка в Решение 

№ 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г. 

В диспозитива текстът е Илияна Николова Василева – да се 

чете Илияна Николова Илиева.

В  преамбюла  съм  описал,  че  местата  са  разменени,  но  са 

правилно назначени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Трябва да се посочи и в преамбюла, за да 

се чете, според мен.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Досега  не  сме  посочвали  – 

допускаме грешка в преамбюла, а в решението, защото в преамбюла 

е описание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  така  предложения проект на решение,  моля да  гласува.  Има ли 

против? Няма.

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, Цветозар Томов); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3400-МИ/НР.

Приключваме с точка пета.

Продължаваме  със  следващи  точки от  дневния  ред  в 

рубриката „Други“.

Заповядайте, госпожо Солакова.
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Към  точка  1.1.  Предложение  до  Министерството  на 

финансите  относно  план-сметката  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като така или 

иначе  не  сме  подготвили  окончателната  редакция  на  писмото  по 

план-сметката с корекциите писмото е публикувано, Силвия отново 

го погледна, нанесе корекция в частта относно събраните две точки 

–  за  граждански  договори,  включително  по  трудов  договор  на 

служители със срочен договор до края на годината, общо 570 хил.лв.

Ще Ви помоля само по един въпрос, тъй като съм пропуснала 

да Ви го поставя при обсъждането и гласуването на предложението 

за проект на бюджет за Централната избирателна комисия – т. 1.2. за 

материално-техническото осигуряване на дейността на ЦИК може да 

бъде обединена с точки 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., като обединим сумарно 

всички отделни конкретни размери, които днес ние коментирахме и 

да ги обобщим.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сумите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само че ще ги има ли по пера?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Само  ще  пише“за  материално-

техническото осигуряване“ и ще включим всичките.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. (Реплика.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване  със  системата  за  гласуване  на  така  направеното 

предложение.

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.



61

Приема се.

Колеги, продължаваме с точка четвърта:

Проекти на решения относно регистрации и допускане на 

партии и коалиции за участие в новите и частичните избори.

Доколкото зная,  още два проекта на решения трябва да ни 

бъдат предложени, за да приключим с тази точка.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  Ви  –  постъпило 

заявление  за  участие  в  новите  избори  за  общински  съветници  в 

община  Ружинци,  област  Видин  и  за  общински  съветници  и  в 

община  Балчик,  област  Добрич,  както  и  заявление  за  участие  в 

новите  избори  за  кметове  на  кметства  Дяково,  община  Дупница, 

област  Кюстендил,  Веселиново,  община  Тунджа,  област  Ямбол  и 

Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

Двете заявления са подадени от партия „Нова алтернатива“ и 

са заведени в регистъра за партиите под № 18. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1883-

МИ  от  04.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините  е 

ПП „Нова алтернатива“.

Към двете заявления са представени копие от удостоверение 

за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2015 г. 

от СГС, по фирмено дело  № 624/2012 г. от 12.08.2015 г., както и 

удостоверение от Сметната палата за подаване на финансови отчети, 

което е издадено на 13.08.2016 г. и е съответно за годините – 2012, 

2013 и 2014 г.  

Документите са  донесени и  представени в  ЦИК от лицето 

Елена Арнаудова, но към заявлението не е приложено пълномощно, 

което да предоставя изрични правомощия на това лице да представи 

и документите в Централната избирателна комисия.

Фактически  в  приложените  документи  не  са  представени 

актуално  удостоверение  за  правно  състояние  към  датата  на 
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насрочване  на  съответните  избори,  най-късната  от  които  е 

07.07.2016 г., както и актуално удостоверение от Сметната палата, 

съответно  за  трите  последни  години,  тоест  2013,  2014  и  2015  г. 

Освен това документите са представени само като копия, при това 

дори незаверени. Не е представено пълномощно на лицето, което е 

депозирало заявленията в Централната избирателна комисия.

Още при приемането на документите дежурните колеги от 

ЦИК  са  установили  несъответствията  и  непълнотите  на 

представените  документи  и  в  съответната  графа  „Забележка“  в 

регистъра,  който  се  води  в  ЦИК  са  отразени  тези  непълноти, 

съответно са дадени указания за отстраняването им в срок до 17,00 

ч.  на  17.08.2016  г.  Тези  забележки  и  указания  незабавно  са  били 

съобщени на лицето, което е представило документите в ЦИК. За 

съжаление до 17,00 ч. на днешния ден – 17.08.2016 г., указанията не 

са изпълнени, поради което не са налице изискванията на чл. 468 и 

чл.  469  за  допускане  на  партията  за  участие  в  новите  избори, 

насрочени за 2 октомври 2016 г.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  134,  ал.  2  от 

Изборния кодекс,  чл.  57,  ал.  1,  т.  10,  буква  „а“,  Ви предлагам да 

вземем решение, с което да откажем допускане до участие на партия 

„Нова алтернатива“ в новите избори за общински съветници, така 

както  ги  изброих  в  началото  на  доклада.  (Реплики.  Докладчикът 

Владимир Пенев излиза от залата.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като 

вероятно ни наблюдават граждани, искам да кажа, че изчакваме да 

се извърши служебна проверка в досието на политическата сила за 

участие в общите избори.

Докато се извършва справката, моля да докладва следващия 

проект господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, продължаваме със 

следващо  заявление,  което  е  постъпило  в  ЦИК  за  допускане  за 

участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, 

област Добрич, насрочени за 2 октомври 2016 г. 
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Заявлението  е  от  партия  „Атака“,  подписано  от  Волен 

Николов  Сидеров  –  представляващ  партията,  чрез  надлежно 

упълномощената Рени Асенова, като заявлението е заведено под № 

22  на  17.08.2016  г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в  новите 

избори  общински  съветници  в  община  Балчик,  област  Добрич, 

насрочени с Указ № 126 от 9 май 2016 г. на президента на Република 

България.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

Партия АТАКА.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  10.02.2016 г.; 

удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1202 от 17.08.2016 

г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и 

пълномощно в полза на Рени Димитрова Асенова. 

Към заявлението не е приложено удостоверение за актуално 

състояние  на  партията  към  датата  на  насрочване  на  изборите  в 

съответствие с изискването на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 

3, т. 1 от Изборния кодекс.

Партията  е  регистрирана  в  Централната  избирателна 

комисия, съгласно Решение № 2004-МИ от 08.09.2015 г., за участие 

в  общите  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  25 

октомври 2015 г.

При  приемането  на  документите  Централната  избирателна 

комисия е установила посочените непълноти и несъответствия и е 

дала указания по реда на чл.  134,  ал.  2 от ИК за отстраняване на 

непълноти и несъответствия в представените документи в срок до 

17,00  ч.  на  17  август  2016  г.  –  крайния  срок  за  регистрация,  а 

именно:  да  се  представи  удостоверение  за  актуално  правно 

състояние  на  политическа  партия  „Атака“  в  съответствие  с 

изискванията на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Партия  „Атака“  е  уведомена  незабавно  за  дадените  указания. 

Указанията не са изпълнени в дадения срок.
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Не  са  налице  са  изискванията  на  чл.  468  и  чл.  469  от 

Изборния кодекс за допускане на партия „Атака“ за участие в новите 

избори за  общински съветници в  община Балчик,  област  Добрич, 

насрочени на 2 октомври 2016 г.,  поради непредставяне в срок на 

изискуемите от закона документи.

Предвид което и на основание чл. 157, ал. 1, т. 10, буква „а“ и 

чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам да приемем решение, с 

което да откажем да допуснем партия „Атака“ за участие в новите 

избори за  общински съветници в  община Балчик,  област  Добрич, 

насрочени за 2 октомври 2016 г.

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в 3-дневен срок от обявяването на 

решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Колеги, коментари?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  един-единствен 

коментар и той е само да включим в абзаца, който е, че е уведомена 

незабавно за дадените… „чрез упълномощеното лице“ еди-кое си.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  В  началото  се  следи  мисълта,  в 

самата  мотивна  част  на  решението,  но  приемам.  Защото  изрично 

пише,  че  при  приемането  на  документите  е  установено 

несъответствие и веднага във връзка с установяването… Но ще го 

допълня. Допълвам го, приемам. Ще го допълня.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други?  Не 

виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  10 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова); против – 1 (Мария Мусорлиева).

Колеги, това е Решение № 3401-МИ.



65

Към предишния проект по същата точка:

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  след  извършена  служебна 

проверка в регистъра и документацията, която се пази във връзка с 

участието на „Нова алтернатива“ в общите избори на 25 октомври 

2015 г.  за  общински съветници и  кметове,  бе  установено,  че  при 

подаването  на  документите  тогава  са  подадени от  същото  лице  с 

пълномощно,  което  е  имало  надлежно  пълномощно  и 

представителна  власт  да  представи  документите  и  представлява 

партията,  широк  кръг  от  права,  включително  пред  ОИК  и  така 

нататък – в целия изборен процес.

Отделно от това бе  установено,  че  лице за контакт и като 

контакти са посочени представляващият партията Николай Георгиев 

Цонев,  но  също така  и  стационарен  телефон,  адрес  и  електронен 

адрес.

В днешния ден е осъществен контакт на посочения телефон 

при първоначалното им заявление с представител на партията, тоест 

със  същото  лице,  което  е  донесло  документите  –  Елена  Васкова 

Арнаудова, и с цел да се установи дали ще изпълнят указанията в 

дадения  срок.  Впоследствие  от  същия  телефон  е  постъпило 

обаждането, че не могат да изпълнят указанията в срок, при което 

положение,  колеги,  аз  считам,  че  надлежно  е  осъществена  и  е 

положена  цялата  дължима  грижа  от  Централната  избирателна 

комисия партията да бъде уведомена за дадените указания и да й се 

даде възможност да изпълни в законния срок указанията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев.

Аз се присъединявам към твърдението, че ЦИК е предприела 

всички  необходими  действия.  В  тази  връзка  правя  формално 

предложение  –  това,  което  току-що  изложихте  като  фактическа 

обстановка в един кратък абзац, да стане елемент на мотивната част 

на решението.
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Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колега Пенев, Вие отидохте да направите 

справката. Понеже в предното решение колегата Сюлейман възприе 

–  нека  и  тук  да  бъде  така,  още  повече  че  тук  обсъждахме  този 

въпрос. В този абзац преди „не са налице изискванията на чл. 468 и 

чл. 469“ да кажем в самото решение, че „партията е уведомена чрез 

лицето,  представило  документите,  включително  и  по  телефон  на 

дадения номер за контакт“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Точно  това  предложих 

току-що.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Кога, не съм чул?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно това предложих.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Той го каза, но тук като допълнение към 

решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  едно  и  също 

предлагаме. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Възприемам  направените 

предложения от госпожа Алексиева и от господин Ивков да допълня 

в  мотивната  част  с  фактите  и  обстоятелствата  във  връзка  с 

извършеното уведомяване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  така  предложния  ни  проект  на  решение  ведно  с 

допълнението, формулирано в зала.

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

Колеги, това е Решение № 3402-МИ.

Колеги,  с  това  приключваме  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия, закривам го.

Свиквам следващото заседание на ЦИК утре, 18 август 2016 

г., в 10,30 ч.
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Колеги, имаме редица точки от дневния ред днес, който беше 

твърде амбициозен,  които не успяхме да минем.  Те преминават в 

дневния ред за утрешното ни заседание.

(Закрито в 18,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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