
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 381

На 26 август  2016  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

1. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката

Докладват:Румяна Сидерова, Камелия Нейкова

2. Приемане  на  общи книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум.

Докладва: Румен Цачев

3. Проект  на  решение  относно  назначаване  на  районни 

избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за националния референдум.

Докладва: Емануил Христов

3а.  Поправка  на  технически  грешки  в  хронограмата  за 

националния референдум. 

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Доклад по разяснителната кампания.



Докладва: Росица Матева

МЕСТНИ ИЗБОРИ

5. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие 

в частични избори.

Докладват: Росица Матева, Камелия Нейкова,

Йорданка Ганчева, Таня Цанева,

Румяна Сидерова

6. Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.

Докладва: Метин Сюлейман 

ДРУГИ

7. Искане за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Таня Цанева, Метин Сюлейман,

Росица Матева, Владимир Пенев

8. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман, Ерхан Чаушев

9. Доклад по жалби и сигнали. 

Докладва: Таня Цанева

10.  Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

11.  Доклад  във  връзка  с  предстоящия  семинар  с 

Националното сдружение на общините в България.

Докладва: Росица Матева

12. Доклади по писма. 

Докладват:Севинч Солакова,Росица Матева,

Йорданка Ганчева, Емануил Христов,

Румяна Сидерова, Ивилина Алексиева,

Камелия Нейкова, Ивайло Ивков  
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13.Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

13а. Постановления, прокуратури.

Докладва: Ивайло Ивков

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, 

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Марин Райков, Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна 

Сидерова,   Метин Сюлейманов,  Севинч Солакова,  Таня Цанева  и 

Цветозар Томов.

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев и Георги Баханов.

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 13 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният  ред  ви  е  раздаден.  Имате  ли  предложения  за 

изменение и допълнение?

Първа беше госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите  в  дневния  ред  поправка  на  технически  грешки  в 

хронограмата за националния референдум, приета с наше решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам  да 

бъде т. 3а, ако не възразявате. Виждам, че не възразявате. Записвам.

Следваща беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо председател.  Моля да 

ме включите в регистрацията  за местните избори и в отваряне на 

запечатани помещения за следващо заседание.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре.  Следващ  беше 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако имаме време, не е спешно, гледам, че 

трябва да е нова точка, много бързо ще я докладвам – прокуратури и 

едно писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам Ви в доклади 

по  писма,  господин  Ивков,  и  записвам  нова  точка  13а  – 

Постановления, прокуратури.

Записах колегата Нейкова в писма.

Следваща беше госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 5 – регистрация на партии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Режим на гласуване за така предложения и допълнен дневен 

ред.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Дневния ред е приет.

Колеги, преди да преминем към първа от дневния ред, днес по 

обективни причини отсъстват господин Андреев и господин Баханов, 

ползват  отпуск,  госпожа  Солакова  и  господин  Чаушев  ме 

информираха, че ще закъснеят – 30, съответно 45 минути, господин 

Пенев е извън залата, подготвя в момента проекти.

Преминаваме към точка първа от дневния ред, а именно

Приемане на изборните книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката.
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Имаме отложени книжа,  както  и  допълнителни,  които бяха 

подготвени.  Припомням  за  всички,  за  книжата  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент са отложени номера 15, 17,  18, 23,  75, 

протоколи № 90 и следващи, декларация за лице, предложено за член 

на РИК и удостоверения за регистрация на кандидатите за президент 

и вицепрезидент.

Относно общите книжа са отложени работни номера 15, 17, 

18  и  общи  книжа  за  наблюдатели  7  броя  и  за  социологически 

агенции всички книжа – 4 броя, които може би ще ни се предложат и 

в по-съкратен вариант. Това докладчикът ще го направи.

Заповядайте, уважаеми дами докладчици.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  общо  взето  с  това 

съдържание е била изборната книга и на президентските избори през 

2011 година, върху нея съм работила, само че в правните основания 

ще ви помоля да погледнете чл. 57, ал. 1, т. 12, това е точката, че 

ЦИК регистрира кандидатските листи. В нея изрично няма текст, че 

издаваме  удостоверения,  но  мисля,  че  нямаме  друго  правно 

основание по отношение регистрацията на кандидатите. Иначе текст, 

че  издаваме  удостоверение  има  само  в  регистрацията  на  партии, 

коалиции и  инициативни комитети.  Затова  ви  обръщам внимание, 

ако считате, че нещо друго трябва да се пише.

По-надолу,  Централната избирателна комисия удостоверява, 

че  с  Решение  № от  еди-коя  си  дата,  изписват  се  трите  имена  на 

съответния  кандидат  и  ЕГН,  е  регистриран,  тук  е  написано  ”за 

кандидат”,  аз  ви  предлагам  да  бъде  „като  кандидат  за 

президент/вицепрезидент  на  републиката”.  Незнам  дали  да  остане 

само  на  републиката  или  да  стане  на  Република  България.  Във 

всички  изборни  книжа  е  „републиката”.  „Кандидат  за 

президент/вицепрезидент на републиката за изборите на 6 ноември 

2016 г”. Като „за президент/вицепрезидент” отдолу има указателна 

част, че вярното се подчертава. „По предложение на…” и на мястото 
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на многоточието се изписва партията, коалицията или инициативния 

комитет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. 

Колеги, коментари по тази изборна книга? Колеги, тъй като 

другите изборни книги, които досега сме разглеждали и с едно общо 

протоколно  решение  ги  утвърдихме,  сега  книга  по  книга  ли  ще 

утвърждаваме или общо?

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  нямам  други  изборни 

книжа, които да докладвам като проекти, но в тази същата папка по-

нагоре – от 70 до 74, са изборните книжа, които приехме миналия 

ден.  Тук  вече  са  с  коригираното  съдържание,  ако  желаете  ги 

погледнете отново.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колеги, ще трябва да 

направим този оглед преди обнародването им.

Добре, с какво продължаваме? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, декларация чл. 65 и 66. 

Това  е  декларация  от  лицата,  които  са  предложени за  членове  на 

районни избирателни комисии. Знаете, че обсъждахме и решихме кое 

да бъде изборна книга. Тази декларация се обединихме да бъде, след 

което  приложение,  изборна  книга.  Това  е  текстът,  който  сме 

обсъдили. Има промяна горе в основанията. Обсъдихме, добавихме 

вчера при разговорите и чл. 60, ал. 3, впоследствие аз предлагам да 

включим и текста на чл. 3, ал. 3, тъй като и по отношение на него 

има декларативна част. 

Точка  1  е  нова,  това  е  съгласието  на  лицето  да  бъде 

предложено,  съответно  назначено  за  член на  районна избирателна 

комисия.  Посочено  е  конкретно  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.
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Точка 5 е също нова по отношение на това, че не е осъждано 

лицето за умишлено престъпление и т.н.

Другото по отношение несъвместимостта няма промени – т. 6 

с буквите отдолу. И т. 7 това е хипотезата на чл. 3, ал. 3, това са 

текстовете, които са нови. ;

Отдолу има пояснителна част, че тази декларация се подава от 

лицата, които са предложени за назначаване като членове на районна 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, имаме ли коментари по така предложената изборна 

книга? 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз не знам дали има възможност сега 

да сложим номер на това приложение, ако това няма да пречи на 

следващата  номерация,  тъй като в  проекта  за  решение,  който съм 

подготвил, при положение че приехме тази декларация да бъде като 

книга, аз смятам, че в моето решение трябва да добавим Приложение 

№ еди-кое си. Това е първо. Тъй като решението ще излезе по-рано, 

отколкото ще бъдат публикувани книгите.

Второ,  ще  го  кажа  и  по-късно,  но  вероятно  ще  бъде 

необходимо тази декларация да бъде приложена и към решението, 

което предстои да вземем, като приложение към решението, тъй като 

има  насрочени  заседания  при  областните  управители  за  28  и  30 

август, а това нещо трябва да бъде дотогава публикувано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Първо, решението за приемане на изборните книжа ще бъде 

с  номер преди номера на  решението за  назначаване  на районните 

избирателни  комисии.  В  този  смисъл  към  това  решение  всички 

декларации  и  всички  други  образци  ще  имат  съответния  номер, 

който ще може да се пише във вашето решение. Но това ще се случи 

веднага след заседанието, когато се преномерират книгите.
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Колеги,  в  тази  връзка  въпреки  предложението  тази 

декларация да бъде изборна книга беше мое, въпреки че съм напълно 

убедена,  че това трябва да бъде изборна книга,  в случая оттеглям 

предложението тази декларация да бъде изборна книга, нека тя да се 

приложи към съответното решение с цел облекчаване, улесняване на 

политическите  субекти  и  областните  управители  във  връзка  с 

предстоящите  консултации за  назначаване  на  членове  на  районни 

избирателни комисии.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това, което аз предложих, е нека да 

си бъде книга, но ако можем от сега да й дадем номер.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не може.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Защо  да  не  може,  някаква 

последователност ли има на тези номера?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  повтаряме,  че  възможно  да  бъде  изборна  книга  и  че  е 

възможно тази изборна книга да се номерира, и че е възможно да се 

посочи  в  решението.  В  такъв  случай  оттеглям  оттеглянето  си.  В 

момента, в който се изпрати решението, аз ще ви предложа към него 

да бъде посочено това приложение изборна книга.

Колеги,  имаме  ли  нещо  друго  по  съдържанието  на  тази 

декларация? Нямаме.

Господин  Цачев,  предложете  и  новите  си  книги  ПВР/НР, 

свързани с наблюдатели и социолози.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  да  започнем  ли  оттам,  където 

спряхме по отношение на настоящия адрес и после да си ги караме 

поред?  Защото  ние  не  ги  доизгледахме.  Предлагам да  започнем с 

тези трите – 15, 17, 18. Спряхме на 22 и караме до края. Това, което 

гледаме по 15, 17, 18, това са общи книжа и се отнасят и за изборите 

за президент и вицепрезидент като книга. 

Изборна книга 15 е заявлението за изключване от списъка на 

заличените  лица  в  изборния  ден,  когато  едно  лице  установи  в 
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изборния ден, че е вписано в този списък. Осъждахме въпроса дали 

лицата,  които  са  вписани  по  настоящ  адрес  и  фигурират  в  този 

списък,  дали  следва  на  тези  лица  да  бъде  издадено  или  не 

удостоверение от общината за изключване от списъка на заличените 

лица.  Обединихме се  около  становището,  че  тези  лица,  след  като 

един път  са  подали заявление  да  гласуват  по  настоящ адрес  и  са 

заличени  в  избирателния  списък  по  техния  постоянен  адрес  не 

следва след това да бъдат заличавани от списъка на заличените лица, 

да им бъде издадено удостоверение от общината с тази цел, поради 

което те ще могат да гласуват, разбира се, там където са вписани по 

техния настоящ адрес. 

В тази връзка има промяна в книгата. Текстът по отношение 

на искането на лицето е променен. Преди беше с едни квадратчета, в 

които лицето посочва определена хипотеза, сега текстът е: „Желая да 

ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, че не е налице, 

отпаднало е основанието за включване в списъка на заличените лица 

по чл. 38”, посочва се номера на секцията и адреса. 

В  обяснителния  текст  нямаме  някаква  промяна,  свързано  с 

настоящия адрес. Това е по същество промяната в книгата, никъде не 

се говори за настоящия адрес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, имаме ли коментари по тази книга? Не виждам.

В такъв случай аз приемам, че общата книга с работен номер 

15,  след  като  нямаме  коментари  по  нея,  нямаме  коментари  и  по 

книгата  за  президент  и  вицепрезидент  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката № 15, като там заявлението е същото, 

но няма основанията  по Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление,  съответно 

препратките към националния референдум не са налични в другата 

книга № 15. И конкретната дата, разбира се, защото другите книжа са 

общи.
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Колеги, продължаваме с книга 17.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Книга 17 това е декларацията от избирател, 

който ще бъде  дописан в изборния ден в  избирателния  списък от 

СИК, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. По същество 

в  самата  декларация  няма  промени,  в  декларативната  част.  Нея  я 

дискутирахме и не сме имали нещо, което да добавяме.

Тук въпросът,  който обсъждахме,  беше,  че в пояснителната 

част се говореше за тези лица, които са вписани по настоящ адрес. 

Виждате в т. 1 лицата, които са в списъка на заличените лица, вече е 

посочено, че става дума за тези, които са по ал. 2, т. 1 и 2, т. 3 не 

фигурира. И надолу в тази връзка пак е премахнат текстът. Така че и 

тази  декларация  е  обсъждана  по  същество,  а  за  настоящия  адрес 

записът е премахнат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Колеги, имате ли някакви коментари по тази книга?

Продължете, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  може  да  допълня.  Тъй  като  тази 

декларация е обща за изборите и за референдума, след обсъждане 

добавихме и текста,  че декларацията се прилага към избирателния 

списък за президент и вицепрезидент на републиката, а копие от тази 

декларация  се  прилага  към  избирателния  списък  за  националния 

референдум  с  добавката  в  скоби,  че  ако  лицето  е  гласувало  в 

националния референдум. Мисля, че така е по-коректно.

Жълтият текст остава. Аз съм го дал в жълто, защото това са 

лицата,  които са на работа в изборния ден в лечебните заведения. 

Знаете, практиката е те да бъдат дописвани, включително и другите 

лица в местата за  изтърпяване на наказание лишаване от свобода. 

Мисля, че няма да има спорове по този текст.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не  виждам 

коментари.  С  това  приемам,  че  след  като  ние  приемаме  изборна 

книга с работен № 17 за общите книжа за президент и вицепрезидент 
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на републиката и националния референдум, приемаме и съответната 

изборна книга с работен № 17 от пакета на изборите за президент и 

вицепрезидент.

Колеги, постъпи предложение да допълним указателен текст 

какво  представлява,  коя е  тази дата  8  август  2016 г.,  съответното 

лице, което декларира, да е наясно съобразно забележките отдолу и 

указанията отдолу откъде произтича датата 8 август 2016 г. Разбира 

се, този текст е само за тази декларация.

Продължаваме с работен № 18.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  Приложение  №  18  е 

удостоверението  от  общинската  администрация  за  изключване  от 

списъка на заличените лица в изборния ден. Удостоверението като 

удостоверителна  част  не  е  нещо  по-различно  от  това,  което  сме 

имали досега. То е съобразено в пояснителната част по отношение на 

лицата,  вписани в този списък на основание чл.  38,  ал.  2,  т.  3  от 

Изборния кодекс, които не фигурират вече в удостоверението.

Тук също има пояснение, че удостоверението се издава в един 

екземпляр, като оригиналът се прилага към избирателния списък за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката, а копие от 

него  се  прилага  към  избирателния  списък  за  националния 

референдум, ако лицето е гласувало в националния референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, по тази книга? Не виждам коментари.

С това приемам, че нямаме възражения както по тази книга, 

така  и  по  респективната  книга  от  пакета  книжа  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката.

Продължаваме с № 22.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ние обсъждахме тази книга, но спряхме по 

време на обсъждането. Приложение № 22 е заявлението за гласуване 

в секция извън страната, заявлението, което се подава от лицата на 

основание  чл.  16,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Колеги,  само  ще 
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припомня, че това заявление вече не е заявление, а декларация, както 

се обединихме. Не е необходимо декларативна част на този етап от 

процеса.  Данните,  които  се  декларират  от  лицата  в  предходните 

заявления-декларации,  те  на  практика  се  проверяват  от 

компетентните  органи  при  подаване  на  заявлението  или  след 

изпращането  му  по  пощата.  В  случай,  че  лицата  не  отговарят  на 

изискванията да гласуват, те биват уведомени за това обстоятелство 

дали  е  наличие  на  грешка  и  въобще  дали  имат  право  да  оспорят 

невписването им в списъка за гласуване извън страната. Заявлението 

служи за създаване на списъка за гласуване извън страната.

По отношение на данните на лицата, попълват се данните от 

документа за  самоличност заедно с  адреса  на лицето в Република 

България,  като  това  се  изписва  на  български  език,  попълва  се  и 

настоящия адрес, адреса на пребиваване в съответната държава, като 

този адрес се изписва съгласно правилата на съответната държава на 

пребиваване, както се изписва и на български език мястото и адреса 

на пребиваване в съответната държава.

После имаме искане от лицето за гласуване, като тук е дадено 

алтернативно, тъй като говорим с обща книга с цел облекчаването на 

тези  избиратели.  За  изборите  за  президент  то  ще  бъде  само  за 

изборите за президент като отделен пакет изборни книжа. Искането е 

за  изборите,  съответно  за  националния  референдум,  като  в 

квадратчето  посочва  своето  желание  или  и  двете  възможности  за 

гласуване. 

След  това  лицето,  обсъждахме  и  този  въпрос,  изписва  на 

кирилица, извинявайте, предлагам да бъде на български език, за по-

голяма яснота, или на латиница, какъвто е законовият текст, а не и на 

латиница, наименованието на мястото в съответната държава, където 

лицето желае да гласува. Това е по същество искането на лицето.

В  пояснителната  част  е  дадено  разяснение  най-напред  кои 

лица  имат  право  да  гласуват  в  изборите  за  президент  и 
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вицепрезидент на републиката, съответно лицата, които имат право 

да гласуват и в националния референдум, като тук е посочен и указа 

спрямо  датата  8  август  като  дата  по  отношение  на  адреса,  който 

трябва да имат на територията на Република България. 

Посочен е срокът, в който се подава заявление и е посочено, 

че това заявление не може да се ползва като електронно заявление 

през  интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия, 

както и сме посочили, че е препоръчително мястото, където лицето 

желае да гласува, да се изпише както на български език, така и на 

латиница.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  последните  обяснения  може  би 

трябва  да  добавим,  че  електронната  форма  на  заявлението  за 

гласуване  извън  страната  се  приема  с  отделно  решение  на  ЦИК. 

Става  дума,  че  това  не  се  използва,  но  в  същото  време  остава 

разпоредбата в закона, че може да се подават заявленията по чл. 16, 

ал. 1 и по електронен път.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предлагате  още  едно 

изречение: „Електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК 

се подава по ред, определен от комисията”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само две думи да кажа в тази връзка. Колега 

Сидерова, това, което предлагате, всъщност е нещо ново. Считам, че 

няма пречка да бъде добавено, но това, което казвате, е предмет на 

решение. Но като пояснителен текст бихме могли да го добавим за 

яснота  на  тези  лица,  които  гледат  тази  изборна  книга.  Аз  съм 

съгласен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.

Заповядайте, господин Сюлейманов.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  имам  една  малка  забележка.  В 

указателната част накрая според мен е по-добре да отпадне, тъй като 
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може да  объркаме  избирателите,  понеже горе  в  самия образец  на 

книгата се изписва „или на български език, или на латиница”, а долу 

пишем, че се изписва и на български, и на латиница. Според мен е 

по-добре това да отпадне.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  това 

предложение? 

Първи беше господин Чаушев, след това господин Цачев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  става  въпрос  за 

писменото заявление-декларация, което се подава в писмен вид до 

въпросните дипломатически служби в чужбина. В този смисъл това 

нещо се  пише на  ръка.  Електронният  вид е  нещо съвсем друго  и 

практиката ни учи, че общо взето тези са малко, но повечето стават в 

електронен вид. По същество. Този текст съгласно закона – чл. 16, 

обърнете внимание, е в изключваща дизюнкция. Или на български, 

или на чужд език. В този смисъл е пределно ясно, че ще го напише 

или  на  едното,  или  на  другото.  В  този  смисъл  аз  говорих  още 

миналия път, не е нужно, ако някой напише един текст, безспорно, че 

трябва да напише адреса си на пребиваване в чужбина, не е нужно да 

го  превежда,  примерно,  ако  го  е  написал  на  латиница,  да  го 

транскрибира на български. Просто няма такова законово изискване.

И не виждам смисъл да се пише текстът хем на латиница, а 

след  това  да  започне  да  го  пише  и  на  български.  Аз  не  виждам 

смисъл  от  това  по  простата  причина,  че  тези  заявления  миналите 

години общо взето ги изпращаха и при нас. По-същественият въпрос 

е как ще се въвеждат тези данни. Но наистина няма смисъл да се 

превежда един текст  на латиница,  респективно на български  език, 

поради което аз предлагам първото многоточие адресът да се изписва 

съгласно държавата на пребиваване или на български език. В закона 

е „или”, не е „и”. Мисълта ми е долното „изписва се на български 

език” да изчезне, а горе да отиде „или”.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на  господин 

Чаушев.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ерхане, гледаш стара бланка.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дори и да е така, идеята е по-важна. Не 

трябва  да  караме  гражданите  да  превеждат  нещо,  което  вече  са 

направили на чужд език. Аз за това говоря.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагаме тук да пише така: „Изписва 

се на български или на латиница” или обратното.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  пак  ще  кажа,  под  квадратчетата, 

говорим за този текст, е даден текст съобразно закона – „Изписва се 

на  български  език  или  на  латиница  наименованието  на  мястото  в 

съответната  държава,  където  лицето  желае  да  гласува”.  Всъщност 

текстът на закона е: „Изписва се на кирилица или на латиница”. Аз 

предлагам за яснота да кажем „на български език или на латиница”. 

Това е текстът и ние се обединихме около този текст.

Колегата  Сюлейман  говореше  за  пояснителния  текст  в 

последното  изречение,  като  ние  обаче  казваме:  препоръчително  е 

наименованието  да  се  изписва.  Тази  дума  „препоръчително” 

означава,  че  не  е  задължително.  И  ние  го  казваме  като 

алтернативност да се изпише само с една единствена цел – с оглед да 

не се изпише и да се разбере по погрешен начин наименованието на 

мястото в съответната  държава,  тъй като това  заявление служи за 

образуване на списъците за гласуване извън страната.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съжалявам,  обаче  промяна  на 

„кирилица” с  „български език” е  абсолютно неправилна. На какъв 

език  ще  ни  изпишат  и  с  какви  букви  адресите  си  българските 

граждани,  които пребивават в Руската федерация,  в Монголия и в 

някои други страни,  където се пише на кирилица? Не се пише на 
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български език. Целта на този адрес е за да го знаеш там и да го 

намериш там. Или на латиница, но там не се пише на латиница, там 

се пише с кирилица, но не на български език. Затова законодателят е 

казал „на кирилица или на латиница”, защото има такива държави, 

където се пише на кирилица, без да се пише на български език. Както 

има и славянски държави, в които се пише на латиница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, остава изписването „на кирилица и на латиница”. По 

отношение  на  указателния  текст  отдолу,  той  отпада,  така  ли  да 

разбирам? Отпада или не?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  тъй  като  това  е  препоръка,  а  не 

задължение,  няма  пречка  да  си  остане.  Започнахме  с  кирилица, 

латиница, преди това е български език. В крайна сметка целта е да се 

напише вярно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след  като  в 

основния  текст  е  алтернативно,  да  не  даваме  препоръка  за 

кумулативно. Мисля, че стигнахме до съгласие с Приложение № 2-

ПВРНР,  съответно  приемам,  че  сме  стигнали  до  съгласие  за 

Приложение № 22-ПВР.

Продължаваме с Приложение № 23.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  това  е  декларацията,  която  се 

подава  пред  секционната  избирателна  комисия  извън  страната  в 

изборния ден. Декларацията я  подават лицата, които не са вписани в 

списъка за гласуване извън страната. Във всички случаи тези лица 

подават тази декларация. Какво декларират? Декларират това, че те 

имат право да гласуват по чл. 307. Даже, ако сте съгласни, да стане: 

„Отговарям на условията да избирам по чл. 307 във връзка с чл. 42, 

ал. 1 от Конституцията в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и националния референдум”. Може би е добре да стане 

така, както е посочено в т. 2: „Не съм гласувал и няма да гласувам на 
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друго  място  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката”.

И т. 3, която е по отношение на националния референдум, тъй 

като тази декларация ще бъде една за изборите и за референдума, по 

тази т. 3 няма да я има в изборната книга, която е за изборите, тъй 

като постоянният адрес в Република България към определена дата 

няма отношение към изборите. Така че декларацията няма пречка да 

бъде обща за облекчение на избирателите.

Виждате  пояснителния  текст,  ще  го  прочета,  тъй  като  има 

корекция.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проекти от 26-и, 

книжа ПВРНР от 22.08.2016 РС, приложение № 23.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Прочитам  само  пояснителната  част: 

„Декларацията  се  подава  в  изборния  ден  от  български  граждани, 

които гласуват в избирателни секции извън страната и не са вписани 

в списъка за гласуване извън страната по чл. 33”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  искате,  в  пояснителен  текст  в 

декларацията може да има текст кои имат право да гласуват, както 

беше в книга 22:  „Право да гласуват в изборите имат еди-кои си. 

Тези лица могат да гласуват и в националния референдум, ако имат 

постоянен адрес към 8 август”. Този текст може да го пренесем, ако 

считате, че е необходимо те да знаят, попълвайки декларация, защо я 

попълват. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Една  съвсем  малка  корекция.  Тъй 

като  възприехме  в  предходната  изборна  книга  да  изписваме  на 

кирилица, тук също да бъде на кирилица, да не е на български език.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Оттегля  се  това 

предложение.  Приемам,  че  книга  23-ПВРНР  и  книга  23-ПВР  са 

готови.

Колеги, може ли да спрем до тук, прекрасно вървим, да дадем 

възможност  по  т.  5  да  се  докладват  регистрации,  допускане  за 

участие на партии и коалиции и след това да продължим? Приемам 

мълчанието за знак на съгласие.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в 

частични избори.

Първи докладчик е госпожа Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Първият проект за решение е 

за партия „Нова алтернатива”, тя е подала документите преди АБВ, 

така че ще карам по ред на подаването.

Постъпило  е  заявление  за  участие  в  частичните  избори  за 

кметове на  кметства  от партия „Нова алтернатива“,  подписано от 

председателя  и представляващ партията  Николай Георгиев Цонев, 

чрез пълномощника Елена Васкова Арнаудова, заведено под № 17 на 

25 август 2016 г. Заявлението е за допускане на партията за участие 

в частичния избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, 

Загорско,  община  Момчилград,  Градево,  община  Симитли,  Синьо 

бърдо,  община  Роман,  Добруша,  община  Криводол,  Петлино, 

община  Кърджали,  Калоянци,  община  Кърджали,  Баба  Тонка, 

община  Попово,  Станево,  община  Лом,  Капитановци,  община 

Видин,  Владо  Тричков,  община  Своге,  Свидня,  община  Своге, 

кметство Тракиец, община Хасково, Криво поле, община Хасково, за 

кмет на община Главиница, област Силистра.

Представени са необходимите към заявлението документи, а 

именно:  заверено  копие  на  удостоверение  за  актуално  правно 

състояние на партията, издадено на 17.08.2016 г.; заверено копие от 

удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1201 от 17.08.2016 
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г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и 

пълномощно от председателя на партията Николай Георгиев Цонев в 

полза на Елена Васкова Арнаудова.

Посочено  е  как  е  заявено  желанието  за  изписване  в 

бюлетината, а именно НОВА АЛТЕРНАТИВА, така че ви предлагам 

да допуснем партията  за участие в частичните избори за кметове на 

кметства, които ви изброих, и кмет на община Главиница. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Това е Решение № 3420-МИ.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  следващият  проект  е  за 

допускане на партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Тракиец и кмет на 

кметство  Криво  поле.  Постъпило  е  заявление  с  вх.  № 18  от 

25.08.2016 г. 

Към заявлението са предоставени: удостоверение за актуално 

състояние,  издадено  на  23.08.2016  г.;  удостоверение  от  Сметната 

палата с посочения входящ номер и пълномощно от председателя, 

представляващ  партията,  в  полза  на  лицето,  което  е  подало 

документите.

Налице  са  всички  изисквания.  Посочено  е  желанието  на 

партията  за  изписване  на  наименованието  в  бюлетината,  като  в 

заявлението е посочено изписването с кавички, но както сме приели 
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ние,  в  диспозитива  на  решението  е  посочено  изписването  без 

кавички.

Предлагам ви да  вземем решение да  допуснем партията  за 

участие в частичните избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Това е Решение № 3421-МИ.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Докладвам  проект  на 

решение  относно  допускане  на  партия  Българска  социалистическа 

партия  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметства 

Тракиец,  община  Хасково,  и  кметство  Крило  поле.  Заявлението  е 

подписано  от  Корнелия  Петрова  Нинова,  председател  и 

представляващ  партията,  чрез  надлежно  упълномощеното  лице 

Аглика Стефчева Виденова, заведено е под № 16 на 25.08.2016 г. в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори за кметове на 

кметства. 

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетината  е 

Българска социалистическа партия.

Към  заявлението  са  приложени  всички  необходими 

документи, а именно: удостоверение за актуално състояние, издадено 

по ф. д. 1969/1990; удостоверение от Сметната палата от 11.08.2016 

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

пълномощно в полза на Аглика Виденова.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно решение № 1842-

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

съветници и кметове.

Налице са законовите изисквания за допускане на партията за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Тракиец и кметство 

Криво поле. Предвид изложеното на съответните правни основания 

ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  допуснем  партия 

Българска социалистическа партия за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Тракиец и кметство Криво поле.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Българска социалистическа партия.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в 3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване, колеги.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за –  15  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3422-МИ.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение,  който  е  относно  допускане  на  ПП  ГЕРБ  за  участие  в 

частичните избори за кмет на кметство Тракиец, община Хасково,  и 

за  кмет  на  кметство  Крило  поле,  община  Хасково.  Постъпило  е 

заявление,  заведено  под  №  19  в  нашия  регистър,  подписано  от 

представляващия  партията  Бойко  Борисов  чрез  надлежно 

упълномощеното лице Цветомир Петров Паунов.
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Към  удостоверението  са  приложени:  удостоверение  за 

актуално правно състояние на партията,  издадено на 24.08.2016 г.; 

удостоверение  от  Сметната  палата  и  пълномощно  в  полза  на 

Цветомир Паунов, предвид което са налице законовите изисквания и 

предлагам да допуснем ПП ГЕРБ за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Тракиец и кметство Крило поле.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Това е Решение № 3423-МИ.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  предлагам  проект  на 

решение  относно  допускане  на  партия  ВМРО  –  Българско 

национално  движение  за  участие  в  частични  избори  за  кмет  на 

кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, насрочени 

на 2 октомври.

Представени  са  необходимите  документи,  съответно 

заявление  чрез  пълномощника  Стефан  Грънчаров.  Заведено  е  с 

номер  20  от  днешна  дата  в  регистъра  на  партиите.  Както  казах, 

всички  необходими  документи  са  внесени,  затова  предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  допусне  партия  ВМРО  – 

Българско национално движение за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Градено, община Симитли, на 2 октомври.

Съответно  в  решението  е  написано  какво  е  желанието  на 

партията как да се изписва името.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Това е Решение № 3424-МИ.

Следващ докладчик е госпожа Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  относно  регистрация  на  Партия  на  българските  жени  за 

участие в частичните избори за кметове на кметства Свидня и Владо 

Тричков в община Своге.

Към  заявлението  от  партия  Партия  на  българските  жени, 

подписано  от  председателя  и  представляващ  партията  Весела 

Атанасова  Драганова,  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  23.08.2016  г.; 

удостоверение от Сметната палата с дата 24.08.2016 г. за внесени от 

партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2033-

МИ  от  08.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В  заявлението  е  посочено  искане  за  отпечатване 

наименованието на партията в бюлетината – Партия на българските 

жени.  Посочили са  кавички,  разбира  се,  ще  бъде  без  кавички ще 

бъде отпечатано на бюлетината и искане за регистрация за участие в 

тези два частични избора. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.
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Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3425-МИ.

С  това  готовите  проекти  по  т.  5  са  изчерпани.  След  това 

отново ще върнем на т. 5.

Продължаваме с проектите на книжа. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  следващият  образец  това  е 

Приложение № 24 – заявление за гласуване с подвижна избирателна 

кутия. Това е от общите документи, същите ги има само за изборите, 

които ще си отидат в пакета книжа само за изборите. 

Всъщност  тук  различното  е,  че  е  вписана  конкретна  дата, 

„национален  референдум”  и  където  е  необходимо  са  направени 

съответните  пояснения.  Колеги,  по  това  заявление  нямаме  нещо 

ново, заявление, което се подава до 14 дни преди изборния ден. С 

това заявление лицето заявява, че желае да упражни правото си на 

глас в изборите и в националния референдум. Вече в изборния ден 

при положение, че бъде образувана секция за гласуване с подвижна 

избирателна комисия, негово право е дали ще упражни правото си на 

глас както в изборите,  така и в националния референдум. Така че 

считам, че тук няма нужда да бъдат селектирани или изборите, или 

националния референдум, за да не създаваме чисто административни 

затруднения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подкрепям.  Колеги, 

имате ли коментари по тази книга? Не виждам.

Продължете.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, следващите книги – 25, 26, 27 и 28, 

това са удостоверенията,  които се издават на районна избирателна 

комисия, на секционна избирателна комисия от ЦИК в определените 

случаи, на секционна избирателна комисия от районна избирателна 

комисия, както и на секционна избирателна комисия извън страната. 

Казвам ги всичките заедно, тъй като те по същество не са големи 

книги, нямат някакви промени.

Предлагам  и  те  да  бъдат  общи  книжа  –  за  изборите  и  за 

референдума,  тъй  като  в  тях  според  мен  е  редно  да  пише,  че 

удостоверението се отнася за  съответното лице както за изборите, 

така и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. С добавка в 

съответните основания, разбира се, § 2 от Закона за прякото участие 

на гражданите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам. Продължаваме със следващите.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Следващото  приложение  е  Приложение 

№ 29. Минаваме на наблюдателите. Тук има едни текстове в синьо, 

които не съм премахнал, но те бяха допълнителни текстове, когато 

гледахме тези изборни книжа във връзка с изборите за президент и 

вицепрезидент. Има си ги, това са добавките, които са направени.

Това  е  заявлението  за  регистрация  на  неправителствени 

организации.  Колегата  Бойкинова е направила корекции, а аз след 

това ги гледах като за общи книги с националния референдум. Тук 

предлагам да има опция за изборите или за националния референдум, 

съответно заявлението да бъде за страната или за извън страната. 

В  пояснителния текст  нямам някакви  корекции,  свързани с 

националния  референдум.  Единствено  в  т.  1  поставям  въпроса 

удостоверението  за  актуалното  състояние  не  по-рано  от  датата  на 

насрочване на изборите,  мисля,  че  беше 29 юли.  Това ли да бъде 

датата, тъй като във връзка с националния референдум имаме друга 
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дата?  Но  предлагам  да  си  остане  тази  дата.  Просто  обръщам 

внимание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, важен въпрос е, 

това ли е датата? Въпросът, който възниква в залата е по отношение 

датата  на  издаване  на  удостоверението  за  актуално  правно 

състояние. Това ще бъде елемент на нашето решение, но в момента е 

предложен  текст  в  пояснителната  част  на  тази  книга.  Въпросът, 

който възниква с оглед на тази изборна книга, е към коя дата следва 

да  бъде  издадено  това  удостоверение.  Предлага  ни  се 

удостоверението  да  бъде  издадено  не  по-рано  от  датата  за 

насрочване  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката. Когато става дума за организации, които ще желаят да 

наблюдават изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

както  когато  става  дума  за  организации,  които  ще  наблюдават  и 

изборите, и националния референдум, на мен ми се струва, че спор 

няма.

Въпросът, който поставям и който ЦИК еднозначно трябва да 

реши  независимо  в  коя  посока,  е  ако  една  организация  желае  да 

наблюдава  единствено  националния  референдум,  дали 

удостоверение за актуално правно основание, издадено не по-рано от 

датата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката,  но  по-рано  от  датата  на  насрочване  на  националния 

референдум,  би  могло  да  бъде  прието  от  ЦИК.  Моето  лично 

становище е да.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  обърнах  внимание  в  изборната 

книга  умишлено  на  това  обстоятелство.  Предлагам  да  оставим 

въпроса за принципното решение т. 1 да звучи: „Удостоверение за 

актуално правно основание”?

26



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приемаме  ли 

предложението  на  господин  Цачев  в  обяснителния  текст?  Не  го 

приемаме?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Вижте,  имаме  два  подхода.  Единият  е 

нищо да  не  казваме,  другият  е  да  кажем така,  както трябва  да  го 

кажем. Хайде да го кажем, след като сме го започнали, както трябва 

да  го  кажем:  „Удостоверение  за  актуално  правно  основание, 

издадено  не  по-рано  от  датата  на  насрочване  на  изборите, 

респективно на референдума”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Попадаме в хипотезата на 

и двете.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, Вие надълго и широко обяснихте, ако 

не иска да участва на изборите, а само на референдума, има право с 

актуално  състояние  преди  референдума.  Ние  не  можем  да 

подхождаме рестриктивно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  ако  посочим  и  двете  дати,  това 

означава да пишем пояснение в кои случаи едната, в кои случаи е 

другата. Моето мнение е, че тук имаме лимитирано изброяване на 

документи, а в решението този въпрос ще се развие. Може би това е 

по-правилният подход.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с колегата Цачев и 

считам, че действително тук се очертават двете, доколкото виждам, в 

Централната избирателна комисия с цел да бъдем оперативни и да 

вървим напред. Всъщност действително въпросът, който евентуално 

би бил спорен в ЦИК, е предмет на решението, а не на книгата. Аз 
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изразявам лично мнение, че както сме рестриктивни към партиите, 

трябва да бъдем и към наблюдателите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  тъй  като  има  спор  в  комисията,  подлагам  на 

гласуване  единствено  предложението  на  господин  Цачев  в 

пояснителния  текст  отдолу:  „Към  заявлението  за  регистрация 

българската  неправителствена  организация  представя:  1. 

Удостоверение за актуално правно състояние.”

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Следваща книга, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Следващата книга № 30 това е заявление за 

наблюдатели  от  вече  регистрирана  организация.  Тук  по  същия 

начин,  само  че  става  дума  не  за  организацията,  а  за  лицата, 

посочваме избирателно за изборите или за националния референдум 

и съответно в страната или извън страната.

В пояснителния текст това, което виждате в лилаво, е една 

добавка, която предлагам да я има. Тъй като знаем, че лица, които не 

са български граждани, имат право да бъдат наблюдатели и в този 

смисъл  беше  решението  на  Върховния  съд,  това  нещо  беше 

пропуснато, и обръщам внимание след това евентуално за корекция 

в  книгата,  която  е  само за  изборите,  тъй  като  нея  съм  взел  като 

образец, върху който да работя, да бъде добавено. Мисля, че трябва 

да го има по отношение на лицата, които не са български граждани. 
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И  накрая  общия  брой  на  наблюдателите,  регистрирани  от 

една  организация,  не  може  да  надвишава  броя  на  избирателните 

секции в страната. Пишеше „и извън страната”. Да стане „съответно 

извън страната”. Казвам го за прецизност на записа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  книга  30? 

Нямаме друго.

Продължете, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: По реда на чл. 112 искане за регистрация на 

наблюдатели,  които  са  чужди  граждани.  Знаете  кои  могат  да  ги 

предлагат.  Направил  съм  го  алтернативно  за  изборите  и  за 

националния референдум. Поставям обаче въпроса когато едно лице, 

което  не  е  български  гражданин,  бъде  поканено  от  определена 

организация или от българска партия, за да участва като наблюдател, 

трябва ли да бъде посочено пак за изборите и за референдума или 

тук можем да оставим общия текст за изборите и за  националния 

референдум? Дал съм го по текста, който е и от преди за българските 

организации с посочване за изборите, за референдума или и за двете. 

Мисля, че това е правилното, но обръщам внимание на този текст.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по тази  книга? 

Не виждам желаещи да вземат думата. Продължаваме нататък.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  Приложение  №  32  е  входящия 

регистър  на  заявените  наблюдатели.  Тук  съм направил  някои  по-

големи корекции. Всъщност ние обсъждахме тези корекции и при 

обсъждане  на  книжата  за  президент  и  вицепрезидент  само  и 

предлагам  да  бъдат  нанесени  и  там.  Това,  което  е  в  лилаво,  са 

текстове, които вкарвам. Така приехме и за други входящи регистри, 

да  кажем  в  т.  5  са  изброени  документите,  които  трябва  да  се 

представят,  посочени са,  а не да се пише всеки един документ на 

ръка,  с  възможност  там,  където  има  дата  и  година  или  пък  брой 

лица,  да  бъдат  посочени  в  съответния  документ.  Това  са 

документите, които се представят за регистрацията.
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Предлагам т.  3 да отпадне,  това го направихме и на други 

регистри,  тъй  като  т.  5  е  приложени  документи,  които  там  се 

изброяват. Няма смисъл т. 3 да бъде отделна точка, тя е приложен 

документ към заявлението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Списъкът  не  е  документ,  това  е 

списък предложение на лица, които трябва да бъдат регистрирани. 

Така както е т. 3, където записваме само броя на предложените лица, 

е по-прецизно да се следи по самия регистър дали една организация 

надвишава  броя  на  предложените  лица,  който  е  допуснат  от 

Изборния кодекс. Затова когато говорихме, аз казах, че ще предложа 

да остане. Но както реши комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мога  ли  преди 

това да попитам нещо, за да бъдем сигурни как го разбираме. Този 

входящ  регистър  на  заявени  наблюдатели  ще  бъде  един  при 

заявяването само за избори, при заявяването само за референдум и 

при заявяването за избори и референдум или ще имаме три – един, 

който е при заявяването за изборите, един, който е за заявяването 

при референдума и един, който е за изборите и референдума? Питам, 

колеги, как го разбираме.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Според мен регистърът е един, но в т. 6 ще 

се отбелязва дали е за изборите, дали за референдума или и за двете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тогава  предлагам 

наименованието да бъде входящ регистър на заявени за изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката и/или  за  националния 

референдум и надолу вече да продължи. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  можем  да  кажем 

пълномощно/пълномощни. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  е  на  членовете  на 

неправителствената  организация,  на  упълномощените  лица.  Не  е 

задължително  членовете  да  са  упълномощени  лица.  Откъде  идва 

изискването  за  членове  на  неправителствената  организация?  Тук 

няма  изискване  в  закона  нито  като  членове,  нито  като  право  на 

членове. На изрично упълномощените лица, толкова.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз не случайно поставих този въпрос.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  закона  има  текст  „изрично 

упълномощени”, но няма „упълномощени членове”. То е все същото 

като изрично упълномощени, но няма изискване да е член и няма 

деление дали е член или не е член на тази организация, за да бъде 

предложен от нейно име да наблюдава.  

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, колеги, ако някъде 

сме  допуснали  да  съществува  израза  „упълномощени  членове  на 

неправителствената организация”, отпада и от там. От тук отпада. Аз 

мисля, че по тази книга вече няма спор. Следващата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Книга  №  33  е  регистър  за  публикуване. 

Искате ли, колеги, в регистъра за публикуване, за да не тежи толкова 

текстът,  тази  част  от  таблицата,  която  е  за  българските 

неправителствени организации, да бъде без пояснението след тирето 

какви  трябва  да  бъдат  тези  български  неправителствени 

организации? Това си е регистърът, който е следствие на спазване 

всичките изисквания по регистрацията. Мисля, че няма нужда.

Другото,  приехме  един  подход  дали  да  го  направим, 

регистърът на кандидатите за публикуване не е изборна книга, тъй 

като той е за нас. Този публичен регистър, който гледаме в момента, 

дали той да остане като приложение към решението за публичните 

регистри на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нямам  нищо  против  последното 

предложение, но на мястото на отпадналия дълъг текст, там да бъде 

„регистрирани наблюдатели”, да поясним.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предложената 

книга  33,  както  книга  преди  това  75  остават  за  приложение  към 

нашето решение. И този регистър в заглавната част ще бъде „и/или 

национален референдум”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  Приложение  №  34  е 

удостоверение  за  наблюдател.  Тук  има  промени.  Махнал  съм  от 

основанията чл. 116, тъй като мисля, че няма нужда, това е все пак 

удостоверение.  В удостоверението се  посочва дали е  за  изборите, 

дали  за  референдума,  дали  за  страната  или  за  извън  страната. 

Жълтото отдолу е добавката, която преценихме, че трябва да я има, 

когато гледахме книжата за изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  В указателната част в жълто да се 

добави, че не може да бъде и член на инициативен комитет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, едно техническо 

предложение  и  един  въпрос  по  същество.  Техническото 

предложение  е  тези  четири  квадратчета  след  „национален 

референдум”  да  има  малко  пространство  и  след  това  да  бъде  „в 

страната или извън страната”, за да се види, че трябва да се маркира 

и в горните две, и евентуално в долните две. Това е техническо.

Но, колеги, имам и един въпрос, който очевидно трябва да 

решим  тук,  защото  отгоре  пише  „Изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и/или националния референдум” и се 

дава възможност да бъде и двете или алтернативно, докато с книгата 

във вторите две квадратчета ние сме предпоставили, че едно лице, 

броено като две лица, не може да бъде едновременно наблюдател 
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както  в  страната,  така  и  извън  страната.  Това  ли  искаме?  Давам 

пример. Наблюдавам в Скопие, броя се за двама човека,  за да не 

надхвърлим общия брой наблюдатели за извън страната и общия в 

страната. Но аз мога в Румъния, в Гърция, в Турция, в друга съседна 

държава да наблюдавам, да се върна в България и да наблюдавам и в 

България. Централната избирателна комисия ще ми го позволи или 

няма да ми го позволи, при положение че се броя за две лица? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Законът  въведе  подаване  на  декларация. 

Законът въведе и нов текст, колеги, в който трябва организацията да 

посочи дали за страната или за извън страната. Аз съм права, защото 

аз  цитирам  закона.  Член  112,  ал.  8  казва,  че  ЦИК  издава 

удостоверение, в което се вписва дали наблюдателят е регистриран 

за страната или за извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, колеги, ние имаме 

разбиране,  че едно лице не би могло да бъде наблюдател както в 

страната, така и извън страната. Това ли е разбирането на ЦИК? То 

трябва  да  бъде  наблюдател  само  на  територията  на  страната  или 

само извън страната.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  има  и  други  колеги,  които 

считаме,  че  качеството  на  наблюдател  е  качество  на  всички 

секционни избирателни комисии и ограничението в закона за броя 

на  регистрираните  лица  като  наблюдатели  е  не  ограничение  за 

правата на наблюдателите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ограничението  го 

разбирам  като  две  различни  удостоверения,  но  ние  сега  ги 

обединяваме  –  едно  удостоверение  за  страната  и  едно  за  извън 

страната. Това е моето разбиране.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз след като обърнах внимание на ал. 8, 

която има допълнение в текста на господин Цачев, се съгласявам с 
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неговото тълкуване, защото ясно е казано дори да не е била такава 

волята на законодателя или да не го е осмислил, в крайна сметка се 

казва, че едно лице може да бъде регистрирано в страната или извън 

страната.  Тоест,  не  се  оставя  възможност  едно  лице  да  бъде 

наблюдател и в страната, и в чужбина. Така че аз съм на неговото 

мнение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Така  се  разбира,  ако  четем  текста 

както трябва, но за да нямаме излишни спорове, трябва да оставим, 

че „може да наблюдава…” и отдолу под реда обяснителният текст да 

бъде „в страната и извън страната”. В такъв случай едно лице, което 

е  регистрирано  и  за  страната,  и  за  извън  страната  ще  има  две 

удостоверения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Манов, искате думата по този въпрос.

МАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател.  Уважаеми 

членове  на  Централната  избирателна  комисия,  отвъд  въпроса  за 

изборната книга позволявам си да взема думата във връзка с този 

спор. Моето виждане като наблюдател е, че целта на закона е да се 

ограничи общия брой на наблюдателите до разумно число, а не една 

организация да регистрира 30-40 хиляди наблюдатели, както имаше 

такива случаи на предходни избори. Броят секции извън страната е 

няколкостотин, в най-добрия случай бяха 428, най-много миналата 

година,  спрямо  12  хиляди  в  страната  това  е  маргинална  разлика. 

Мисля, че ако изтъкнатия аргумент, че наблюдателите наблюдават 

процеса и като правомощия не се различават от това, което се случва 

в СИК извън страната и в СИК в страната води до извода,  че трябва 

да има възможност едно лице да може да извършва наблюдателския 

процес, както беше даден примера, в съседна държава и на връщане 

в  гранично  село,  където  ако  види  някои  нередности  също  да  ги 
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сигнализира валидно. Иначе той губи правното основание примерно 

да пише в протоколи. 

Затова  моето  мнение  е,  че  както  в  книгата,  така  и  в 

последващото  решение  по  тази  тема  Централната  избирателна 

комисия  трябва  да  бъде  в  нерестриктивен  прочит,  т.е.  един 

избирател  да  може  да  бъде  регистриран  и  в  страната,  и  извън 

страната,  като  съответната  неправителствена  организация 

действително посочи дали желае.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Манов.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тогава следва да махнем съюза „или”.  

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  запишем  „и/или”.  Колеги,  ще 

решим този въпрос с гласуване.

Подлагам на гласуване предложението да стане „в страната 

и/или”, да се допълни „и/или”.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Румяна  Сидерова,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 4 (Владимир 

Пенев, Ивайло Ивков, Марин Райков и Цветозар Томов).

Благодаря, колеги, взехме решение по тази книга.

Продължаваме със следваща книга.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  Приложение  №  35,  това  е 

удостоверение на лица, които са регистрирани по реда на чл. 112, ал. 

1, т. 2 от Изборния кодекс. Предвид това, че самото предложение за 

регистрация  беше  алтернативно  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката и  за  националния  референдум, 

предлагам и тук да бъде по същия начин и самото удостоверение, 

като  тук  не  се  упоменава  за  страната  и  за  извън  страната,  те  са 

поканени в България, за да наблюдават изборите.
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Поставям един въпрос. На реда, на който пише „от държава” 

след това още един път „от”, от което лична на мен не ми стана ясно 

какво трябва да се попълни.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Това второ „от” трябва да дойде на 

долния  ред,  под  който  пише:  „Наименование  на  органа, 

организацията”. Точно за това става дума от коя държава е и от коя 

организация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следваща книга, която ще ни предложи господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нека да отидем на последната декларация от 

наблюдател. Декларацията това е образецът, който беше създаден, с 

някои  изглаждания,  но  декларация,  която  се  подава  предвид 

регистрацията за изборите и референдума от лицата, като е вписано, 

че тя се отнася както за изборите, така и за референдума.

Точка  1  –  „Съгласен  съм  да  бъда  регистриран”,  има  и 

алтернативност  „и/или”,  тъй  като  организацията  може  да  бъде  за 

едното или за другото. По същия начин е и в т. 6. На това обръщам 

внимание.

В пояснителния текст пише, че декларациите се прилагат към 

списъка, който е приложен към заявлението за  регистрация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Аз ще гласувам „против” тази декларация, 

тъй като според мен ние излизаме извън изискването на закона да 

подават  декларация,  че  са  съгласни  да  бъдат  регистрирани  като 

наблюдатели. Условията, които ние изискваме да бъдат декларирани, 

излизат извън рамките на чл. 112, ал. 4, т. 3.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Чухме  едно  мнение 

против това съдържание. Други? Не виждам.

В такъв случай подлагам на гласуване така предложената ни 

декларация. 
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Режим на гласуване, колеги.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  

Райков,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова  и  

Цветозар Томов), против – 1 (Таня Цанева).

Колеги, приехме и тази декларация.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  Приложение № 97 е  протокол за 

приемане  и  предаване  на  торбата  на  СИК  извън  страната  на 

представителя  на  дипломатическото  и  консулското 

представителство,  упълномощено  лице.  Този  протокол  го 

обединявам, за да не пишат два протокола, в един протокол. Точка 1 

е  торбата  и  документите,  които  са  за  изборите.  Точка  2  е  за 

националния референдум. По същество няма нищо по-различно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли някакви 

предложения, някакви коментари? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  и  с  пояснението  отдолу,  че  се 

съставя в два екземпляра, единият за секционната комисия, другият 

за  ръководителя  на  дипломатическото  представителство.  Да  има 

яснота,  че това е протокол и двете страни трябва да имат какво е 

дадено и какво е взето.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  тъй  като  точка  пета ни  е  приоритетна,  моля  да 

продължим с  готовите  доклади  по  точка  пета  и  след  това  ще  се 

върнем на книжата.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папката на колегата Таня Цанева е проектът относно допускане на 

партия АТАКА за участие в частичните избори за кмет на кметство 

Владо  Тричков,  кметство  Свидня,  кметство  Загорско,  кметство 

Петлино и кметство Калоянци, насрочени за 2 октомври 2016 г.
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Заявлението е заведено под № 22 с днешна дата, подадено е 

чрез  пълномощника  Рени  Димитрова  Асенова  с  представено 

пълномощно.  Заявеното  наименование  за  изписване  е  партия 

АТАКА.  Към  заявлението  са  приложени  изискуемите  документи: 

удостоверение за актуално състояние към дата 18.08.2016 г., копие 

на  удостоверение  от  Сметната  палата  за  внесени  от  партията 

финансови отчети. Партията е регистрирана в ЦИК в общите избори 

с Решение № 2004 от 08.09.2015 г.

Налице са изискванията на Изборния кодекс за допускане до 

участие  за  регистрация  в  изброените  кметства,  поради  което  ви 

предлагам  да  допуснем  партия  АТАКА  за  участие  в  частичните 

избори, насрочени за 2 октомври в изброените кметства. 

Наименованието на партията за отпечатване да бъде АТАКА.

Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3426-МИ.

Когато  има  готови  следващи  проекти,  отново  моля  да  ме 

индикирате.

Заповядайте,  господин  Христов,  за  вашето  решение,  след 

което връщаме книжата.

Проект  на  решение  относно  назначаване  на  районни 

избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за националния референдум. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

В  основанията  съм  посочил  всички  точки,  които  ползваме  за  да 

дадем  това  решение,  като  съм  включил,  разбира  се,  и  §  2  от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие 

на гражданите, тъй като по-нататък сме записали, че това решение 

важи и за националния референдум. 

Решението  е  готово  отдавна,  но  изчаквахме  писмото  от 

Народното  събрание  и  обявяването  на  указа  на  президента  за 

насрочване  на  националния  референдум.  Получихме  писмо  от 

главния  секретар  във  връзка  с  §  1,  т.  10  от  Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс кои са парламентарно представени 

партии, макар че условно казано това беше изяснено предварително, 

но искахме да имаме официален документ.

Точка  1  посочва,  че  се  назначават  районни  избирателни 

комисии  за  всеки  район  до  16  септември  2016  г.  Тоест,  нашето 

задължение е до 16 септември включително, 50 дни преди изборния 

ден,  да можем да издадем съответните решения за назначаване 31 

районни избирателни комисии, както приехме онзи ден решението за 

единната  номерация  на  секциите.  Тези  райони  са  на  базата  на 

районите,  определени  на  последните  избори  за  народни 

представители през 2014 г.

Точка 2 посочва това, че при произвеждането на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  на  националния 

референдум на 6 ноември районната избирателна комисия изпълнява 

и пълномощията на районна избирателна комисия до произвеждане 

на националния референдум.

Точка 3 посочва, че до 10 септември най-късно, 56 дни преди 

изборите,  при  областния  управител  трябва  да  бъдат  проведени 

консултации с парламентарно представените партии и коалиции от 

43-то  Народно  събрание  и  партиите  и  коалициите,  които  имат 

избрани  с  техните  кандидатски  листи  членове  на  Европейския 
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парламент,  но  не  са  парламентарно  представени.  След  това  за 

удобство изреждаме кои са парламентарно представените партии и 

коалиции  и  съгласно  писмото,  което  сме  получили  от  Народното 

събрание,  какъв  е  броя  на  депутатите  на  тези  парламентарно 

представени  групи.  Съгласно  закона  в  консултациите  могат  да 

участват и други партии и коалиции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Христов, 

извинете, упълномощавам за няколко минути госпожа Солакова да 

води заседанието.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Както  е  било  винаги  досега, 

консултациите са публични, датата, часа и мястото на провеждането 

им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата 

на  областната  администрация  не  по-късно  от  3  дни  преди 

провеждането  им.  Имаме  сведение  от  няколко  места,  че  има 

насрочени консултации за 29 и 30 август, т.е. преди нашето решение, 

нещо, което според мен не е редно. Но така или иначе решението ще 

излезе достатъчно навреме, за да могат да се снабдят с необходимите 

документи и неща, които трябва да представят по време на самите 

консултации.

В точка 5 изреждаме какво трябва да представят партиите и 

коалициите  при  консултациите.  Освен  писмено  предложение  за 

състав на РИК, тук е включено, че трябва да представят и списък с 

трите имена, ЕГН, длъжността за която се предлага, образованието, 

специалността  и  от  коя  партия  и  коалиция  се  предлагат,  както  и 

декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени за членове на 

РИК и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3, чл. 65, ал. 1 и 3, 

чл. 6 от Изборния кодекс. Това е именно декларацията, за която в 

началото на деня споменах, че приехме да бъде като изборна книга, 

но тъй като явно ще се  забави обявяването  на  изборните  книги в 

„Държавен  вестник”  моето  предложение  е  като  приемем  това 

решение  самата  декларация,  тъй  като  вече  сме  я  приели,  да  бъде 
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приложена или да бъде достъпна чрез това решение за партиите и 

коалициите,  които  ще  участват  в  консултациите,  да  могат  да  я 

изтеглят  и  от  тук,  за  да  бъде  попълнена,  когато  отидат  на 

консултациите.  Другите  документи  са  стандартните,  заверени  от 

партията с подпис за актуално състояние, издадено не по-рано от  29 

юли 2016 г., тъй като приехме преди известно време, че приемаме за 

дата  на  обявяване  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  датата,  на  която  Народното  събрание  я  е  обявило,  а 

именно 29  юли  2016  г.  Също така  пълномощно от  лицата,  които 

представляват съответната партия или коалиция в случаите, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. Копие от диплома за 

завършено  висше  образование  или  оригинал  на  уверение  за 

завършено  висше  образование  от  съответното  висше  учебно 

заведение в случай, че още няма издадена диплома. И декларация от 

всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията 

на Изборния кодекс.

Трябва да се направи и предложение за резервни членове на 

партиите  и  коалициите  в  подточка  3.  Това  е  необходимо,  когато 

някой член отсъства от заседанията повече от 10 дни, да може да 

бъде  заместен.  Заместването  се  извършва  от  Централната 

избирателна комисия.

За  резултатите  от  проведените  консултации  се  съставя 

протокол,  който  се  подписва  от  всички  участници  в  тези 

консултации.  При  отказ  да  се  подпише  протокола  от  участник  в 

консултациите,  както  и  когато  протоколът  се  подписва  с  особено 

мнение,  към  него  се  прилагат  мотивите  на  отказалите  да  го 

подпишат,  особените  мнения,  както  и  писмените  възражения  на 

партиите и коалициите, ако има такива.

В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие 

за  съставите  на  РИК  между  представителите  на  партиите  и 

коалициите по т.  3,  областният управител представя в ЦИК до 11 
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септември  2016  г.  включително  следните  документи.  Тук  се 

изреждат документите като голяма част от тях са именно тези, които 

трябва да бъдат представени, в това число, разбира се, и протокола 

от  заседанието,  възраженията,  особените  мнения,  декларациите  на 

лицата,  уверенията,  всички други документи,  които изчетох преди 

малко,  пълномощните  на  лицата,  които  са  присъствали,  копия  от 

дипломите,  които  са  представени,  копие  от  съобщението  за 

провеждане на тези консултации и начина на оповестяването им. 

В случаите, когато обаче при консултациите не е постигнато 

съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща в ЦИК 

пак  не  по-късно  от  11  септември,  55  дни  преди  изборния  ден, 

предложенията за състава на РИК, направени от представителите на 

партиите и коалициите заедно с всички документи. Тези документи 

трябва да бъдат изпратени в ЦИК, за да може ЦИК да се произнесе и 

да извърши назначенията.

Когато  областният  управител  обаче  не  е  направил 

предложение  по  т.  7  до  11  септември,  той  незабавно  изпраща 

документите  по  т.  4,  5  и  6  в  Централната  избирателна  комисия. 

Когато на консултациите не е постигнато съгласие, ЦИК назначава 

РИК по предложението на областния управител, направено по реда 

на т. 7. Тоест, използва се протокола от срещата и се имат предвид 

предложенията,  по  които  са  постигнали  съгласие,  а  ЦИК  се 

произнася  по  тези,  по  които  няма  съгласие.  Когато  при 

консултациите за състава на районната избирателна комисия, ЦИК 

назначава  РИК  при  направените  предложения  на  партиите  и 

коалициите  при  спазване  на  съотношението  между парламентарно 

представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, като се 

има предвид датата 29 юли 2016 г.

Районната  избирателна  комисия  се  състои  от  председател, 

заместник-председател, секретар и членове. Представителите на една 

партия  или  коалиция  не  могат  да  имат  мнозинство  в  районната 
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избирателна  комисия.  Това  са  стандартни  текстове  от  Изборния 

кодекс. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има 

право на поне един член във всяка районна избирателна комисия. 

Формално казано това не е изискване на Изборния кодекс, но ние сме 

го приели и се прилага години наред вече. Председателят, заместник-

председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия 

или коалиция.

Общият брой на членовете на РИК, включително председател, 

заместник-председатели  и  секретар  се  определят  според  броя  на 

мандатите  на  народните   представители  за  съответния  изборен 

район, както следва: за райони за до 9 мандата – от 13 члена и за 

райони  с  10  или  повече  мандата  –  от  17  члена.  Районните 

избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 13.1, а 

именно председател, двама заместник-председатели и секретар. При 

назначаването  на  членовете  на  РИК,  включително  председател, 

заместник-председатели  и  секретар,  се  запазва  пак  съотношението 

между  парламентарно  представените  партии  и  коалиции  в  43-то 

Народно събрание.

Точка 14.1. дава пояснение за районите, които са с 13-членни 

районни  избирателни  комисии,  че  те  включат  председател,  двама 

заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението, а 

именно: партия ГЕРБ – 4 члена; коалиция БСП – Лява България – 2 

члена;  партия  ДПС  –  2  члена;  коалиция  Реформаторски  блок  –  1 

член; коалиция Патриотичен фронт – 1 член; коалиция България без 

цензура – 1 член; партия АТАКА – 1 член; коалиция АБВ – 1 член. 

Тук  искам  да  допълня,  че  във  вътрешната  мрежа  има  файл  с 

изчисленията на тези неща, така че всеки може да се запознае.

При  17-членни  районни  избирателни  комисии 

разпределението е: ГЕРБ – 6 члена; Коалиция за България – 3 члена; 

партия ДПС – 2;  коалиция Реформаторски блок – 2;  Патриотичен 
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фронт – 1; коалиция България без цензура – 1; партия АТАКА – 1 и 

коалиция АБВ – 1.

Във  второ  римско  е  посочено  какви  са  изискванията  към 

членовете  на  районните  избирателни  комисии.  Тук  има  известни 

допълнения  във  връзка  с  измененията  на  Изборния  кодекс.  Имам 

предвид  специално  чл.  3,  ал.  3.  Тук  подробно  се  изреждат 

задълженията,  че  трябва  да  са  български  граждани  навършили  18 

години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание 

лишаване  от  свобода,  трябва  да  владеят  български  език,  да  са  с 

висше образование или приравненото на него по Закона за висшето 

образование, като обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г” и „е” се 

установяват  с  декларация,  така,  която  коментирахме  вече  няколко 

пъти,  а  по  буква  „ж”  –  с  копие  от  диплома  за  завършено  висше 

образование  или  оригинал  на  удостоверение  за  завършено  висше 

образование от съответното висше учебно заведение.

Точка  15.3.  коментира  случая  за  хората,  които  притежават 

дипломи с така нареченото полувисше образование, които със закон, 

публикуват в „Държавен вестник”, бр. 41 от 2007 г., се приравняват 

на  завършено  висше  образование.  Тук  са  цитирани  документите, 

които  дават  тези  права  и  които  трябва  да  бъдат  проверени  при 

наличието на такива случаи.

Разбира се,  има член в Изборния кодекс,  който казва,  че  е 

препоръчително  членовете  да  бъдат  юристи.  Това  е  чл.  65,  ал.  2. 

Районната  избирателна  комисия  осъществява  правомощията  си  от 

деня на назначаването й до 14 дни след произвеждане на съответния 

избор. Има нещо друго, ако си спомняте, ние в самите решения за 

назначаване най-отдолу пишем от кога влизат в сила.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Срокът е от 16 септември 

2016 г.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тогава директно ще пиша от 16-ти.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, членовете на РИК 

встъпват  във  функцията  си  от  16  септември  2016  г.  до  14  дни 

включително от произвеждане на изборите или на втори тур, ако се 

произвежда  такъв.  Това  е  по  т.  15.5.  Или  може  директно: 

„осъществяват правомощията си от 16 септември 2016 г. до 14 дни 

включително  от  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  националния  референдум  или на 

новия избор, втори тур, ако се произвежда такъв”.

Продължете, господин Христов

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: След това е трето римско – „Статут 

на  членовете  на  районните избирателни комисии”.  Това са пак от 

Изборния  кодекс.  „При  изпълнение  на  своите  функции  са 

длъжностни  лица  по  смисъла  на  чл.  93,  т.  1,  буква  „в”  от 

Наказателния кодекс.” При изпълнение на функциите си членовете 

на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и 

инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация. 

И  чл.  18.1  сме  допълнили,  тъй  като  има  доста  промени:  „Докато 

заема  длъжността  си  член  на  РИК  не  може  да  бъде…”  и  ги 

изреждаме така както са изписани в Изборния кодекс.  Проверявал 

съм го няколко пъти, ако вие виждате нещо пропуснато съм готов да 

го допълня. И чл. 18.2, че членове на една и съща РИК не могат да 

бъдат  съпрузи  или  във  фактическо  съжителство,  родини по  права 

линия, братя и сестри. Това е в общи линии.

И  още  веднъж  да  го  кажа.  Остава  предложението  ми 

независимо че сме определили декларацията като изборна книга, тъй 

като това решение вероятно ще излезе още тази вечер,  да сложим 

отдолу линк към тази декларация, тъй като фактическият състав на 

декларацията е ясен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

В тази връзка, като подкрепям Вашето предложение, в т.  5, 

буква  „г”  ще  напишем  „Приложение  еди-кое  си  към  изборните 

45



книжа”,  което  ще  е  готово  към  датата  на  публикуване  на  това 

решение и ще приложим съответното приложение към решението.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И да включим в т. 18.3 – текста на чл. 

3, ал. 3, нищо че го има в декларацията,  то си е изискване.  Става 

въпрос за това, че член на РИК, докато е член на РИК не може да 

бъде едновременно застъпник, пълномощник на политическа партия, 

това, което е точката в декларацията. Защото е много важно и е нещо 

ново.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова, мисля, че не виждам възражения. Да?

Първи беше господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, аз имам възражение по т. 14.1 и 

по начина, по който всъщност е определено представителството на 

политическите партии в 13-членния РИК, тъй като то е направено 

съгласно  т.  2  от  приложението,  предполагам,  че  правилно  съм  се 

ориентирал,  но  там  не  е  прилаган  методът  Хеър-Ниймайер,  който 

законът ни повелява да приложим. Това изисква първо да се изчисли 

квота  на Хеър на  базата  на всички валидни гласове,  които в този 

случай са 228. Абсолютно винаги, когато се прилага методът, той се 

прилага  при  български  избори и  при  определяне  на  регионалното 

представителство  на  парламентарни  мандати,  се  изчислява  най-

напред квота на Хеър, която,  пак повтарям,  е  отношението между 

брой валидни гласове и броя мандати, които ще се разпределят по 

метода  Хеър-Ниймайер.  И  на  базата  на  тази  квота  се  определят 

мандатите за кандидатстващите партии или коалиции. Ако се налага 

разместване,  се  правят  вторични  илитерации,  без  да  се  променя 

квотата на Хеър. В случая по-голям остатък съгласно метода Хеър-

Ниймайер от партия ДПС има партия ГЕРБ. Доколкото го изчислих 

ат хок, 0789 става остатъка на партия ГЕРБ срещу 0710 на ДПС. Това 

е  при  положение,  че  се  приложи  метода  Хеър-Ниймайер,  който 
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изключва възможността първо да се вадят мандати и след това да се 

преизчисляват остатъци. Такова нещо не се прави и при прилагане на 

метода  Хеър-Ниймайер  за  регионално  преразпределяне  при 

парламентарни избори. 

Аз  смятам,  че  законът  ни  задължава  да  приложим  метода 

Хеър-Ниймайер, това изрично е записано в текста на закона, поради 

това  не  мога  да  подкрепя  начина,  по  който  е  направено 

изчислението, довело до това разпределение в т. 14.1. Аз не казвам, 

че  трябва да има нещо повече,  казвам,  че ако се  приложи метода 

Хеър-Ниймайер,  би  следвало  да  се  уважи  по-големия  остатък  за 

партия  ГЕРБ  и  тя  да  получи  5  члена  в  състава  на  районната 

избирателна комисия. Ако прилагаме други процедури за определяне 

на мандатите на партиите в районните избирателни комисии, това е 

съвсем  друго,  но  според  мен  Кодексът  изрично  ни  задължава  да 

приложим метода Хеър-Ниймайер.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Сидерова и след това господин Христов.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Методът Хеър-Ниймайер се прилага 

за  изборни резултати,  а  ние в  момента  говорим за  парламентарно 

представителство, вече е приключило приложението на метода Хеър-

Ниймайер. Числото на ГЕРБ е 4,61, а на ДПС – 1,72. Седемдесет и 

две  е  по-голям  остатък,  затова  ДПС  трябва  да  получи  още  едно 

представителство  в  13-членните  комисии,  поради  която  причина 

колегата Христов е предложил такъв състав на комисиите. Така че 

няма приложение в дадения случай методът Хеър-Ниймайер.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И господин Христов е за реплика.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  първо,  в  Изборния  кодекс 

пише,  че  разпределението  трябва  да  бъде  пропорционално  на 

парламентарно  представените  партии,  никъде  няма  метода  Хеър-

Ниймайер, което означава, че трябва да се приложи метода на най-
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големия  остатък,  което,  разбира  се,  се  използва  и  при  метода  на 

Хеър-Ниймайер.

Второ, при 13 члена ясно има показани две таблици. Когато се 

приложи  чисто  метода  на  пропорционалност  се  оказва,  че  двете 

партии – АТАКА и АБВ, трябва да имат по половин бройка. Но ние 

затова в решението сме записали изрично, че всяка партия трябва да 

има  по  един  представител.  Затова  е  представено  второто 

разпределение,  т.е.  на  двете  партии  се  дава  по  1  бройка  и  от  13 

бройки   остават  11.  Тези  11  бройки  вече  се  разпределят  по 

пропорционалния  начин  между  останалите  6  партии.  И  второто 

разпределение  дава  точно  тогава  това,  което  той  говори.  Но най-

напред  се  удовлетворява  изискването  всяка  партия  да  има  поне  1 

мандат. На тези две не им се полага, защото имат по половин мандат, 

затова  им се  дава  по 1  бройка,  а  останалото  се  преразпределя  по 

пропорционалния метод. Това нещо е и практика от доста години. 

Вярно е, че господин Томов отсъства доста време, така че може би 

при предходните разпределения не е участвал и затова не е запознат. 

А  ние  сме  спорили  много.   Това  решение  е  обжалвано  пред 

Върховния административен съд и Върховният административен съд 

се съгласи с решението на Централната избирателна комисия. Така 

че след решение на Върховния административен съд не можем да 

имаме някакви други претенции по начина на разпределение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

И господин Томов за дуплика.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  решението  на 

Върховния  административен  съд  със  сигурност  е  важно,  но то  не 

може  да  промени  един  математически  модел.  Пак  ще  обърна 

внимание  на  следното:  методът  на  най-големия  остатък,  колега 

Христов, и методът Хеър-Ниймайер Майер означават едно и също. 

Това са синоними. Методът Хеър-Ниймайер е известен като метода 
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на най-големия остатък и това всеки желаещ може лесно да провери 

по всевъзможни начини. Във всеки случай има достатъчно достъпна 

литература в тази връзка.

Аз  нито  искам  да  водя  спор,  нито  искам  да  настоявам  за 

преразглеждане  на  съдържанието  на  т.  14.1,  всеки  математически 

модел на преразпределяне на толкова малка група хора има своите 

недостатъци  и  създава  изкривявания.  Методът  Хеър-Ниймайер  – 

също.  Но  аз  няма  да  подкрепя  това  предложение  в  този  му  вид, 

защото моето тълкуване на Изборния кодекс в България е, че той ни 

задължава  да  прилагаме  именно  този  метод,  когато  определяме 

мандати  въз  основа  на  какъвто  и  да  са  тип  изборни  резултати,  в 

случая на парламентарните мандати. Благодаря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Първа беше колегата Нейкова, след това колегата Ганчева.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  По-скоро  имам  едни  малки 

предложения.  Колеги,  аз  ви предлагам в т.  3,  където се изброяват 

парламентарно представените партии, думата „депутати” да заменим 

с  „народни  представители”.  И  в  т.  5г  „съгласно  приложението, 

неразделна част от настоящите решения”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Там ще бъде приложение 

№  от  изборните  книжа,  което  ще  направим  след  това,  когато 

публикуваме решението.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Защото  останах  с  впечатление,  че 

няма да е изборна книга, затова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждам, че се приема.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Предлагам в т. 5а да добавим и 

текста за декларацията на чл. 60, ал. 3, който добавихме. По същия 

начин в т. 7б имаме коалиция от партии, това да се коригира, в буква 

„е” на същия член пак да се добави чл.  60,  ал.  3,  в т.  13.1 имаме 

изборен район.
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Колеги, мисля си в т. 18.1 дали е уместно да преповтаряме 

част  от  текста  на  декларацията  или  да  направим  препратка  към 

текста на чл. 66 с добавка, че за което лицето подава декларация?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  други 

предложения. Доколкото в залата постъпиха различни предложения, 

но  аз  не  чух  конкретно  предложение  на  господин  Томов,  затова, 

колеги…

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Предложението  ми  е  при 

определяне  на  мандатите  в  районните избирателни комисии да  се 

придържаме  към  метода  Хеър-Ниймайер,  защото  считам,  че 

законодателят ни задължава да направим това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По начина, по който Вие 

го обяснихте.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  2  (Ивайло  Ивков  и 

Цветозар Томов), против – 12  (Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги, не се прие това предложение.

Сега подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение ведно с корекциите и техническите допълнения, направени 

в залата.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Марин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова), против – 1 (Цветозар Томов).

Това е Решение № 3427-ПВР/НР.
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Преди  да  продължим  нататък  госпожа  Грозева  има 

предложение по повод решението. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Предлагам  заедно  с  решението  на  нашата  страница  да  бъдат 

публикувани  адресите  на  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции, тъй като имахме много обаждания от различните области.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Марин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Има  ли  готовност  за  регистрация  на  други  партии  и 

коалиции за участие в частичните избори?

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение относно допускане на партия Движение за права и свободи 

за участие в частичните избори за кмет на кметство Тракиец и Криво 

поле, община Хасково.

Постъпило е заявление от политическата партия, подписано 

от  председателя  и  представляващ  партията,  подадено  от 

пълномощника  Христина  Василева  Атанасова.  Заявлението  е 

заведено под № 23 от днешна дата в регистъра на партиите.

Заявеното  наименование  за  изписване  в  бюлетината  е 

Движение за права и свободи – ДПС.

Към  заявлението  са  приложени  необходимите  документи: 

заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено към дата 11.08.2016 г., тъй като оригиналът е под 
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друга  регистрация  на  същата  партия;  заверено  копие  от 

удостоверение  на  Сметната  палата,  оригиналът  също е  при  нас  и 

копие  от  пълномощното  на  пълномощника  Христина  Василева 

Атанасова.  Партията  е  регистрирана  в  ЦИК  за  участие  в  общите 

избори на 25.11.2015 г.

Налице са изискванията на Изборния кодекс за допускане за 

регистрация на политическата партия, поради което ви предлагам да 

допуснем  партия  Движение  за  права  и  свободи  за  участие  в 

частичните избори за посочените кметства, насрочени за 2 октомври 

2016 г.

Наименованието  за  отпечатването  е  Движение  за  права  и 

свободи – ДПС. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в 3-

дневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Марин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3428-МИ.

Продължаваме с изборни книжа, колеги.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  номерата  на 

книгите за 90х, 91х, 90хм, 91хм и 90 ч, което значи гласуване извън 

страната.

Започвам с 90х., то е гласуването само на хартия. Искам само 

да кажа, че съм нанесла всички корекции след работната група, която 
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заседава вчера, без спорните въпроси. Ако днес има друго решение, 

ще го направя. 

Текстът на буква „а” остава: „Брой на бюлетините получени 

по  реда  на  чл.  215,  ал.  2,  т.  2  от  Изборния  кодекс”.  Само това  е 

текстът. Колеги, т. 1, 2, 3 и 4 не са предизвиквали никакъв дебат.

Точка 1 – „Брой на избирателите според избирателния списък 

при предаването му на СИК”.

Точка 2 – „Брой на избирателите вписани в допълнителната 

страница под чертата.

Точка  3  –  „Брой  на  избирателите  според  положените 

подписи”.

Контролите са проверени, верни са.

Точка  4  е  това,  което  е  извън  кутията  за  гласуване.  Няма 

никакъв проблем в тази точка.

В т. 5 е броя на намерените бюлетини в избирателната кутия. 

Уточнихме и текстовете кога е действителна, кога е недействителна, 

които  ние  задължително  включваме  в  протокола  като  помощ  на 

секционната  избирателна комисия да чете  поне протокола като не 

чете Методическите указания.

Точка 6 са недействителните гласове.

В т. 7 са действителните гласове, които са две категории. В 

буква „а” са действителните гласове, подадени за партии и коалиции, 

буква „б” са  действителните гласове с  отбелязване „не подкрепям 

никого”.

Контролата отдолу е, че т. 5, където е броят на намерените 

бюлетини, числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата на 

действителните и недействителните гласове. 

Разпределението по партии и коалиции е в т. 8. Вчера, когато 

се проведе работната група, погледнете реда, който е под номерата 

на  бюлетината  по  партии  и  коалиции,  имаше  предложение  в 

пояснителния текст  за празните хартиени бюлетини в италик съм 
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добавила „и други видове недействителни гласове”, което предложи 

вчера колегата Цачев. Тук са празните бюлетини, бюлетини, с които 

има  гласуване  в  повече  от  едно  квадратче,  бюлетини,  в  които  не 

може да се установи еднозначно вота на избирателя и други видове 

недействителни бюлетини. Защото ако ги изброяваме, ще се получи 

двусмислие.  Когато  е  недействителна  за  някой  кандидат  може, 

защото не е писано със син химикал, или защото няма двата часа и 

ако ги преповторим по този начин,  по-добре е  да останат с  общо 

определение. 

Аз  приемам  предложението  както  в  празното  поле  под 

колоната  „Действителни  гласове”,  така  и  в  празното  поле  под 

„Номер в бюлетината” по същия начин да се задраска полето, за да се 

знае, че там не се пише нищо.

Долу е проверката,  която ни казва  числото по т.  7а,  това е 

броят  на  действителните  гласове,  подадени  общо  за  партии  и 

коалиции,  трябва  да  е  равно  на  сумата  от  числата  в  колоната 

„Действителни  гласове”  в  т.  8,  т.е.  разпределението  по  партии  и 

коалиции. Втората проверка – числото по т. 6 трябва да е равно на 

сумата  по  числата  по  т.  8,  графа  „Недействителни  гласове”, 

включително  и  полето  „Празни  бюлетини,  бюлетини,  в  които  е 

гласувано с повече от едно квадратче…” многоточие, за да не пишем 

пълния текст. Мисля, че става ясно за какво става дума.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам. Продължаваме нататък.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  91х  това  е  районният  протокол. 

Колегата Емануил Христов подсказва,  че ние решихме, че ще има 

машинно гласуване във всички райони, поради което няма смисъл да 

правим  тази  книга,  защото  всички  районни  комисии  трябва  да 

създадат протокола, в който има и установени гласове при гласуване 

с бюлетини, и гласове от машинното гласуване.
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Сега гледаме 90ч, защото извън страната ще се гласува само с 

хартиени бюлетини. Тук най-вероятно са идентичните пропуски. В т. 

7 трябваше да поправя останалите грешки – членуването и „не-то” в 

буква „г” да отпадне. Вместо „избирателен списък” става „списък за 

гласуване извън страната”.  Така го е  написал Изборният  кодекс и 

така се казва книгата. В т. 1 чухте корекцията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато  се 

извършват тези редакционни корекции, да съобщя, че мина 17 часа, 

съответно  всички  политически  сили,  които  днес  си  подаваха 

документите,  спряха,  утре може също да идват политически сили. 

Осигурили сме дежурство.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения или това, 

което беше в другия протокол? Тука е идентично. По същия начин 

празните бюлетини отпред задраскваме полето.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  друго  по  тази 

книга? Не виждам. Продължаваме със следващата книга.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Сега  вече  сме  на  90хм,  което  е 

гласуване с хартиени бюлетини и машинно гласуване. В т. 3, буква 

„б” съм включила в италик това, което предложи колегата Цачев, но 

то  остана  за  разсъждение.  Ние  преди  това  с  колегата  Емануил 

Христов решихме, че е по-удачно да остане текста само на един ред – 

„Брой  на  потвърдените  гласове  от  машинното  гласуване”  и  това 

число  се  взема  от  разпечатката,  която  се  получава  от  машината, 

която  е  с  данните  от  протокола  или  да  впишем и  допълнителния 

текст  „съгласно  отбелязванията  в  графа  „Забележки”  на 

избирателния списък”. Това беше въпрос, който остана за дебат от 

вчера.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. 

Колеги, в буква „б” по-краткият текст ми се струва по-удачен, 

по-ясен.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  4  е  еднаква  във  всички 

протоколи, нямаме спорове, всичко е ясно.

Точка 5. Тук вече са усложнените протоколи, тъй като имаме 

гласове,  които  са  хартиени  бюлетини  и  излизат  от  избирателната 

кутия,  имаме  гласове,  които  са  от  машинното  гласуване,  това  са 

потвърдените гласове от машинното гласуване.  Точка 5 е  броя на 

намерените в избирателната кутия бюлетини и потвърдени гласове 

от  машинно  гласуване,  защото  това  са  също  бюлетини,  но  от 

машинната, общия брой с думи и цифри, като с цифри е в графата, 

която е за изписване на резултатите в цифри. Двете подточки: „а” – 

брой  на  намерените  в  избирателната  кутия,  „б”  –  брой  на 

потвърдените гласове от машинното гласуване с думи и цифри е под 

самия този запис, за да не се обърква, ако е пренесено в общото поле, 

тъй като сумирането на тези две числа дава именно общия брой на 

гласовете. 

Идентично  отдолу  са  описаните  контроли,  като  тук  е 

контролата на броя на бюлетините, които са получени и използвани 

от избирателната кутия с броя на подадените гласове.

Точка 6 са недействителните гласове. Тук ще стане „празните 

гласове” вместо „празни бюлетини”, както е написано. Тук също има 

подточки  „а”  и  „б”  –  хартиените  бюлетини  и  бюлетините  от 

машинното гласуване. Когато се гласува машинно, ако си запомнил 

технологията и указанията, имаш право да не избереш никого и да 

пуснеш  празна  бюлетина.  Това  е  единствената  възможност  при 

машинното гласуване да възпроизведеш недействителен глас. Това, 

което е влязло в електронната избирателна кутия, е вече глас. 

Точка 7 – възприех предложението на колегата Цачев вчера от 

работната група и така, както се точкува в момента според мен е по-

ясно. Точка 7 е общият брой на действителните гласове от бюлетини 

и  от  машината.  Точка  7.1  –  брой  на  действителните  гласове, 

подадени за кандидатски листи, малко „а” са хартиените бюлетини, 
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малко „б” са гласовете от машинното гласуване. Точка 7.2 е брой на 

действителните  гласове  с  отбелязване  само  в  квадратчето  „не 

подкрепям никого”. По същия начин имаме „а” и „б”, т.е. от хартията 

и от машината.

Отдолу са проверките за числата дали правилно са отразени 

или  не  е  пропуснат  някой  глас  да  бъде  отразен  в  протокола.  По 

същия начин сумираното число от букви „а” и „б” е в колоната с 

цифрите, а малките букви, които са поясненията, и с думи и цифри, е 

под самата буква в тази колона.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Коментари? Не виждам.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  8  е  разпределението  на 

гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими 

кандидати, както действителни, така недействителни, както и отдолу 

полето с празните недействителни бюлетини, които са такива, но без 

да  са  за  партия  или  коалиция.  В  първата  колона  са  номерата  на 

листите в бюлетината. Втората колона са имената на кандидатите и 

наименованията  на  партиите  или  коалициите,  или  отбелязването 

независим кандидат. В третата колона са резултатите за всеки един 

от тях от машинно гласуване, от гласуване с хартия и общия брой на 

действителните гласове, подадени за съответната листа. Идентично е 

и  в  последната  колона  „Недействителни  гласове”,  като  отново 

последният  ред,  който  касае  недействителни  бюлетини,  които  не 

могат да се отнесат към ничия листа, първата колона ще зачертаем, 

за да се знае, че там не се попълва нищо и в бюлетината няма номер, 

както и третата колона с действителните гласове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В т. 8 – недействителни гласове, не е 

вярно  понеже  няма  недействителен  глас  по  партии от  машинното 

гласуване. Тук може да бъде само от бюлетините.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  съгласих  се.  Колегата  Христов 

подсказва, че всъщност в графата „Недействителни гласове” в т. 8 ще 

бъде  без  разделение  машинно  и  на  хартия,  аз  се  извинявам,  че 

механично  съм  въвела  тези  данни,  тъй  като  от  машината  няма 

никакви други недействителни гласове, което обяснявах преди малко 

самата аз, а има само в празните бюлетини.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Дали в този случай да не го запишем горе 

„Недействителни гласове от хартиените бюлетини”, за да е ясно?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма как да дойде от машината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, друго по т. 8?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Буква  „в”,  ако  забелязвате,  както 

вчера  се  установи на  работна  група,  решихме да  запишем вместо 

„брой”  –  „разпечатка  с  данните  от  машинното  гласуване  да/не”. 

Добре, разбрах, прередактираме начина на вписване „да/не”, качва се 

на  реда,  на  който  е  текстът  и  с  една  шпация  помежду,  няма 

многоточие и ненужното ще се задраска.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  При  контролите  числото  по  т.  6 

трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 – „Недействителни 

гласове”,  не  отбелязваме  общо редове.  Това,  което е  болдвано,  го 

няма. Тогава ще стане „и числото в полето празни бюлетини”.

Колеги, в 90-х и в 90-хм в основанията пишем чл. 331 – 336, 

след 275 – 281 на секционните протоколи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Друго,  колеги?  Не 

виждам. Току що приключихме 90хм и сега отиваме към 91-хм.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  броя  на  предадените 

разпечатки,  ако  забелязвате,  тук  съм  го  изтеглила  напред,  защото 

както и броя на секционните протоколи, всъщност от тях са взети 

данните, разпечатката се предава на районната избирателна комисия. 

Беше буква „д”, се тук е в буква „г”. 
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Точки 1, 2, 3 това са данните от избирателните списъци. Тук е 

по-лесно,  защото  тук  са  суми  от  същите  точки  на  секционните 

протоколи, от числата по тези точки на секционните протоколи и не 

се налагат по-обширни обяснения.

В т. 4 казахме, че няма нищо ново.

Точка  5  е  структурирана  по  същия  начин  като  секционния 

протокол, само че тук се изписва сумата от числата по тези точки на 

секционните протоколи. 

Точка 6 е по същия начин – буква „а” и буква „б”, това са 

недействителните  гласове  от  хартиените  бюлетини  и  празните  от 

машинното гласуване.

Точка  7  е  броят  на  действителните  гласове.  Тук  отново 

навсякъде е сумата от числата по съответните точки в секционните 

протоколи.  Точка  7.1  е  брой  действителни  гласове  подадени  за 

кандидатски  листи.  Буква  „а”  –  брой  намерени  в  кутията  такива 

гласове,  буква  „б”  –  брой  на  действителните  гласове  подадени  за 

кандидатските листи на партии и коалиции и инициативни комитети. 

Точка 7.2  са  действителните гласове с  отбелязване  „не  подкрепям 

никого”.  Това е  отново сумата от т.  7.2 от протоколите на СИК с 

разбиването по букви „а” и „б” – хартиените бюлетини и гласовете 

от машинното гласуване. 

В  т.  8  ще  има  същата  корекция  в  колоната,  която  е 

недействителни гласове остава  само информацията  общо.  В буква 

„д”  добавяме  недействителността  на  гласовете,  споровете  относно 

действителността и недействителността на гласовете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Както направихме корекцията в правните основания по отношение 

на  протоколите за  СИК в страната,  аналогично да  се  коригират  и 

правните  основания  по  отношения  на  протокола  за  СИК  извън 

страната.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  го  нанесох  веднага,  то  е 

аналогично.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че с това 

приключихме.

Подлагам анблок на гласуване всички разгледани днес книжа. 

Те са записани в протокола със своите работни номера, включително 

и тези, които са без номера, са записани със своето наименование. 

Ако желаете, аз бих могла да ги изредя, но ми се струва ненужно в 

момента.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Цветозар Томов), против – 2 

(Емануил Христов и Йорданка Ганчева).

Благодаря. Предложението е прието.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  искам  да  обясня  защо 

гласувах „против”. На предишното заседание и вчера на работната 

среща  коментирахме  много,  дори  ако  си  спомняте  на  предното 

заседание дадохме на печатницата да отпечата бюлетини, ето, тук са, 

те са отпечатани само тези, които са на хартия.  Моето несъгласие 

идва от протоколите. Аз направих предложение в графите, където са 

примерно „Недействителни гласове” и където има само две полета, 

едното с цифри и другото с думи, да бъдат едно под друго, тъй като 

полето е  достатъчно голямо и има място да се напишат свободно 

цифрите, още повече за текста „с думи”. Госпожа Сидерова обаче ги 

е сложила на един ред. Специално в случаите, когато няма вписано 

от машините, там става де факто едно сблъскване на три реда и е 

много  трудно,  когато  се  пише  с  думи,  да  изпишеш  с  думи  едно 

трицифрено число. Затова предложението ми беше да бъдат едно под 
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друго. Не се възприе, няма значение, така е решила комисията и така 

ще бъде.

Моето  несъгласие  идва  и  от  това,  че  ние  вмъкваме 

допълнителни  неща,  които  ги  няма  като  изисквания  в  Изборния 

кодекс.  Член  335,  ал.  4  изрично  казва  кои  числа  трябва  да  бъдат 

записвани с думи и с цифри и пише: „Данните по ал. 1 се записват в 

протокола с думи и числа”. Значи всички други трябва да се запишат 

само с числа. Кои са обаче данните от протокола по ал. 1? Броя на 

намерените  в  избирателните  кутии  бюлетини,  броя  на 

недействителните  гласове  по кандидатски  листи –  записано е,  тук 

имаше достатъчно място, броя на действителните гласове за всички 

кандидатски листи, броя на действителните гласове по чл. 333, ал. 1, 

т.  7, това е „не подкрепям никого”, броя на гласовете подадени за 

всяка  кандидатска  листа,  т.е.  само общото число,  а  не  отделно за 

машинно  гласуване,  отделно  за  бюлетини  и  броя  на  подадените 

заявления. 

По  този  начин  ние  на  практика  наблъскахме  протокола  с 

толкова  много  излишни  текстове,  които  ще  затруднят  не  само 

избирателните  комисии,  но  протоколът  става  твърде  труден  за 

разбиране.  Но  в  края  на  краищата,  след  като  Централната 

избирателна комисия е решила така и след като обяснението, че от 

2007 година било така, така ще бъде и оттук нататък.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Без да губя времето на комисията, 

гласувах  „против”  именно  заради  протоколите,  а  не  по  принцип 

заради  книжата  по  същите  съображения,  които  изложи  колегата 

Христов,  още  повече  че  четем,  че  когато  нещо е  разглеждано  на 

работна група няколко пъти и са водени спорове по отношение на 

такива  важни  документи,  каквито  са  протоколите  като  изборни 
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книги,  считам,  че  за  коректност  на  доклада  трябваше  да  бъде 

докладвано и на протокол какви спорове са водени. И ако трябва, да 

се  обсъди  отново  на  микрофон,  при  все  че  на  тези  оперативни 

работни срещи не присъстват всички колеги. Затова, без дори да има 

конкретни  предложения,  мисля,  че  такива  важни  моменти  би 

следвало да се обсъждат на ниво Централната избирателна комисия 

на заседания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, с едно решение ли приемаме двата пакета или с две 

отделни?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля решението да е едно: първо 

римско – приемаме общия пакет, второ римско – приемаме изборни 

книжа,  които  се  прилагат  при  едновременно  произвеждане  на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

националния референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв случай ви 

предлагам  проект  на  решение  относно  утвърждаване  на  изборни 

книжа. С първо римско утвърждаваме образци на изборни книжа за 

произвеждане  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката с второ римско – утвърждава общи образци на изборни 

книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г. 

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3429-ПВР/НР.
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Продължаваме със следващ докладчик госпожа Ганчева.

Поправка  на  технически  грешки  в  хронограмата  за 

националния референдум.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект  на  решение  относно  поправка  на  технически  грешки  в 

хронограмата за националния референдум, тъй като е било обърнато 

внимание на колеги, въпреки че при форматирането и качването на 

хронограмата  бяха  коригирани  са  останали  текстове,  които  не  са 

адекватни  за  националния  референдум.  В  т.  85  би  следвало  да  е 

отпаднал  и  да  е  заличен  текста  „за  всеки  вид  избор”  и  в  т.  90  е 

останало  изписано  „общинските  администрации”,  а  той  следва  да 

бъде  заменен  с  „областни  администрации”,  предвид  което  ви 

предлагам да  приемем решение,  с  което да  допуснем поправка на 

тези технически грешки в хронограмата и както обичайно правим, да 

качим хронограмата в нейния консолидиран вид.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако правим поправка в т. 90, където 

е казано „общинска администрация”, мисля, че чл. 87 не е относим, 

той  е  за  общинските  избирателни  комисии,  а  не  е  за  районната 

избирателна комисия. Основанията са по чл. 82, така че трябва да се 

направи поправка и в текста на следващата колона.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, аз приемам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Друго,  колеги?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3430- НР.

Нека сега да мине и другия проект на решение за промяна в 

ОИК и след това да продължим с другите точки.

Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение, който съм подготвил, е във вътрешната мрежа.

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-2238 и в оригинал 

на  24.08.2016  г.  е  постъпило  заявление  от  Светлана  Тодорова 

Атанасова,  член  на  ОИК  –  Хитрино,  област  Шумен,  за 

освобождаването й от състава на ОИК по лични причини. Налице са 

изискванията на Изборния кодекс за освобождаването й от ОИК като 

член на ОИК, поради което ви предлагам да вземем решение, с което 

на основание чл.  57,  ал.  1,  т.  6  във връзка с чл.  51,  ал.  2,  т.  1  от 

Изборния кодекс да освободим като член на ОИК – Хитрино, област 

Шумен,  Светлана  Тодорова  Атанасова  и  анулираме  издаденото  й 

удостоверение.

Нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

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

нашето решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 3431-МИ/НР.

За  да  приключим с  тази  точка,  да  гласуваме  и  писмото до 

политическата сила.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

приетото  вече  решение  съм  подготвил  и  проект  на  писмо  до 

коалицията,  която  евентуално да  излъчи  свой  представител,  за  да 

може състава на ОИК – Хитрино, област Шумен, да бъде попълнен. 

Предлагам да го одобрим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на това писмо.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за –  15  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Марин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  позволете  ми  преди  да  минем  по  доклада  по 

разяснителната  кампания,  да ви докладвам два  указа,  пристигнали 

преди  малко  от  президента  на  Република  България  за  сведение. 

Намират се в моя папка. Всъщност те са три.

С вх. № ЧМИ-01-38 от 26.08.2016 г. сме получили преписи от 

Укази №№ 292 и 294 от 24.08.2016 г. на президента на Република 

България,  с  които  насрочва  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Грохотно, община Девин, област Смолян, на 6 ноември 2016 г. 

Насрочва  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Друмево, 

община Шумен, област Шумен, на 6 ноември 2016 г. 

И  насрочва  частичен  избор  за  кмет  на  район  „Младост”, 

Столична община, област София-град, на 6 ноември 2016 г.

За сведение, колеги.
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Давам  думата  на  госпожа  Нейкова  за  допълнение  на 

решението, което току що приехме. Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  предлагам към поправките, 

които  колегата  Ганчева  предложи в  хронограмата  за  националния 

референдум в т.  87 да се направи корекция в правното основание, 

като вместо чл. 457, ал. 1 и ал. 2 се посочи чл. 296, ал. 1 и ал. 2.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Марин  Райков,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Утре, колеги, свиквам следващото заседание от 15 часа. 

Пожелавам ви приятна вечер!

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Невена Чехларова
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