ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 401
На 26 септември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
национален референдум.
1. Доклад по писмо от Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“.
Докладчик: Севинч Солакова
2. Доклад относно публикуване на съобщения.
Докладчик: Ивилина Алексиева
3. Регистрация на инициативни комитети за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, регистрация
на инициативни комитети, партии и коалиции за участие в
националния референдум.
Докладчици: Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица
Матева, Цветозар Томов,
Иванка Грозева, Емануил
Христов, Александър
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Андреев, Мария Бойкинова
4. Проект на решение относно приемане на правила за
отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и
вицепрезидент.
Докладчик: Александър Андреев
5. Доклад относно организацията на изборите извън страната.
Докладчик: Йорданка Ганчева
6. Доклад относно експерименталното машинно преброяване.
Докладчик: Цветозар Томов
II. Местни избори
7. Регистрация на партии за участие в частичните местни
избори.
Докладчици: Мартин Райков и
Емануил Христов
ІІ. Други
8. Доклади по жалби и сигнали.
Докладчици: Йорданка Ганчева,
Мария

Бойкинова,

Росица

Матева, Метин Сюлейман
9. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладчик: Георги Баханов
10. Доклади по писма.
Докладчици: Севинч Солакова,
Таня Цанева, Румяна Сидерова,
Йорданка Ганчева, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Ерхан
Чаушев, Цветозар Томов
11. Разни.
Докладчици: Севинч Солакова
Владимир Пенев
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.
Заседанието бе открито в 14,17 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
* * *
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме
12 членове

на

Централната

избирателна

комисия.

Имаме

необходимия кворум.
Откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
В тематична група „Избори за президент и вицепрезидент на
републиката и национален референдум“: 1. Доклад по писмо от
Изпълнителна

агенция

„Електронни

съобщителни

мрежи

и

информационни системи“, докладчици аз и госпожа Солакова; 2.
Доклад относно публикуване на съобщения, докладвам аз; 3.
Регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката, регистрация на
инициативни комитети, партии и коалиции за участие в националния
референдум, докладчици, заявени до момента – господин Райков,
господин Сюлейман, госпожа Матева и господин Томов, очаквам до
края на деня и други докладчици; 4. Проект на решение относно
приемане на правила за отразяване от БНТ и БНР на проявите на
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кандидатите за президент и вицепрезидент, докладчик – господин
Андреев; 5. Доклад относно организацията на изборите извън
страната, докладчик – госпожа

Ганчева; 6. Доклад относно

експериментално машинно преброяване, докладчик – господин
Томов.
Колеги, по тази първа рубрика първите две точки са
включени, доколкото спешно трябва да вземем становище, трета
точка е приоритетна. Във връзка с т. 3 ще помоля дори и днес да
пристигат документи за други регистрации, нека тях да ги оставим
за утре, за да можем пълноценно днес да спазим срока си и да
извършим регистрациите по т. 3.
В тематична рубрика „Местни избори“: 7. Регистрации на
партии за участие в частичните местни избори, докладчик –
господин Райков.
В тематична рубрика „Други“: 8. Доклади по жалби и
сигнали с докладчици – госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова,
госпожа Матева, господин Сюлейман; 9. Искания за отваряне на
запечатани помещения, докладчик – господин Баханов; 10. Доклади
по писма с докладчици – госпожа Солакова, госпожа Цанева,
госпожа Сидерова, госпожа Грозева, господин Баханов и господин
Чаушев; 11. Разни с докладчик госпожа Солакова.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Не виждам, колеги.
В такъв случай – режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, дневният ред е приет.
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Преди да преминем към точка първа бих искала да ви
информирам, че госпожа Нейкова отсъства по обективни причини.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
1.

Доклад

по

писмо

от

Изпълнителна

агенция

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
Във вътрешната мрежа в папката на госпожа Солакова по моя
заръка е публикувано писмо с вх. № ПВР-04-7. Моля да го отворите.
Писмото е от 26 септември 2016 г., пристигнало днес в 12,05
ч.
Колеги, с това писмо Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ към Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията ни
информира, че на 29.09.2016 г., тоест днес, от 14,00 ч. на съответния
адрес, който можете да видите, ще се проведе заседание на
Междуведомствената оперативна група за реакция при кибератаки и
инциденти

със

значително

въздействие

върху

мрежовата

и

информационната сигурност. В заседанието се предвижда участие на
представители на трите основни предприятия, предоставящи
електронни съобщителни мрежи или услуги, няма да ги изчитам кои
са, а също така и на важни държавни институции с най-висока
степен на риска за кибератаки по време на предстоящите избори и
национален референдум, а именно: Президентството, Народното
събрание, Министерството на финансите, Министерството на
регионалното развитие, Министерството на енергетиката и БНБ.
Представен е дневният ред като проект и една част от този дневен
ред включва възможността от изграждане на допълнителни
защитени

комуникационни

линии

и

инфраструктура

до

предприятията, посочени в писмото, ключовите ведомства и
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избрания от ЦИК изпълнител за обработка на резултатите от
изборите, както и други.
Предвид изложеното ние сме поканени да вземем участие с
представител от страна на Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам спокойно това писмо, защото моментът, в
който

го

получих,

веднага

беше

осъществена

връзка

с

Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, за да ги уведомим, че писмото е получено
едва в 12,05 ч., че нашето заседание започва в 14,00 ч. и че това ще
бъде първа точка от дневния ред, но независимо от онова какво
реши Централната избирателна комисия, ние със сигурност ще
закъснеем, ако

решим да имаме наш представител. Имаме,

естествено, разбирането от страна на Изпълнителната агенция, която
е закъсняла с изпращането на писмото.
Колеги, считате ли, че Централната избирателна комисия
трябва да участва?
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, аз съм запознат с дневния ред. Темата е твърде
специфична и е за специалисти. Тъй като в Централната избирателна
комисия нямаме такива специалисти, включително и ІТ специалист,
но пък за сметка на това нашият сайт по договор се поддържа от
„Информационно обслужване“ АД. Доколкото разбрах техни
представители ще присъстват.
Затова аз предлагам да нямаме представител, защото той ще
бъде само слушател, не може да бъде полезен на срещата. При това
положение смятам, че не е необходимо нашето присъствие.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Христов.
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Колеги, ако ЦИК се обедини около това становище, ще
предприемем незабавни мерки да информираме Изпълнителната
агенция,

че

участието

на

представител

от

страна

на

„Информационно обслужване“ АД в качеството му на изпълнител по
договор за поддръжка на интернет страницата ни, а не за обработка
на резултатите от изборите, както се сочи в писмото, е достатъчен и
Централната избирателна комисия няма да вземе участие.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Мисля, че в този отговор ние все пак трябва да укажем
прекалено късното изпращане на тази информация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Моето предложение беше за устна връзка.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Дори в устна връзка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В устна връзка това вече
е

направено.

Преди

малко

достатъчно

детайлно

докладвах

проведените разговори.
Колеги, обединяваме ли се около това? Мисля, че се
обединяваме.
Колеги, в тази връзка бих искала да кажа за протокола, че
никакво отношение към кибератаките няма изпълнителя на
обработка на резултатите от изборите, както се сочи в писмото,
който и да било той, тъй като обработката на резултатите от
изборите и от национален референдум, се извършва без абсолютно
никаква връзка с интернет. Аз държа това да се подчертае, защото
очевидно и на държавни институции това не им е ясно.
Колеги, позволете ме сега да информирам госпожа Манолова
за това наше решение. Но може би да направя и другия доклад.
2. Доклад относно публикуване на съобщения.
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Колеги, във вътрешната мрежа има публикувани две
съобщения. Много ви моля да ги погледнете.
Както знаете днес – 26 септември, изтичат няколко срока по
повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент на
републиката и национален референдум, а именно: днес е крайният
срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги
предоставят едни и същи условия и цени на всички партии,
коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в ЦИК
за изборите, както и регистрираните за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум,
като условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се
изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.
Предлагам това съобщение да бъде публикувано на нашата
интернет страница и изпратено до медиите.
По същия начин до 26 септември 2016 г. електронните медии,
с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове
обявяват на интернет страницата си условията и реда за
предоставяне време за отразяване на предизборната кампания, както
и тарифите си.
И до 7 октомври електронните медии следва да изпратят на
Сметната палата, на ЦИК и на РИК условия, ред и тарифи за
предоставяне на време за отразяване на предизборна кампания за
електронните медии с регионален обхват.
Колеги, моля за вашето одобрение тези съобщения незабавно
да бъдат публикувани на нашата интернет страница, както и за
изтичащия срок 26 септември да бъдат изпратени на медиите.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, тъй като бързаме, има още едно съобщение, колеги,
което се нарича „Съобщение трайни увреждания“. Моля да
погледнете и него и то също да бъде публикувано на нашата
интернет страница, тъй като днес изтича и срокът, в който за
произвеждането на новите и частични избори на 2 октомври 2016 г.
избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да
упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят
да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали
заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с такава кутия, ако
заявят това не по-късно от пет дни преди изборния ден, тоест днес. И
при условие, че на територията на населеното място е назначена
такава подвижна секционна избирателна комисия.
Моля ви, колеги, да гласуваме и това съобщение. Струва ми
се важно за днес.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Благодаря ви, колеги.
Преминаваме към следваща точка:
3. Регистрация на инициативни комитети за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката,
регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за
участие в националния референдум.
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Господин Райков има думата.
МАРТИН

РАЙКОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, на 24 септември 2015 г. в 15,55 ч. е постъпило
заявление от Политическа партия „Движение за радикална промяна
Българската пролет“, представлявано от Велизар Пенков Енчев.
Проектът на решението е № 3608.
Заведено е под № 6 на 24 септември 2016 г. в регистъра на
партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по
въпросите на националния референдум. Заявена е позиция „Не“ на
първия въпрос на референдума, позиция „Не“ на втория въпрос на
референдума и позиция „Да“ по третия въпрос на референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Ограничава

представителството

на

българските

граждани

в

парламента. В българския парламент ще влязат само две партии.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:
Противоречи на Конституцията на Република България: гласуването
е право, а не задължение.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Субсидията на политическите партии към настоящия момент е
прекалено висока.
Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение
№ 3555-ПВР от 20 септември 2016 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и
коалиции в Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното на основание чл. 16, ал. 2 от същия
закон и чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а“ от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от
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Закона за прякото участие на гражданите, регистрира партия
„Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум с позиция „Не“ на първия въпрос на
референдума, позиция „Не“ на втория въпрос на референдума и
позиция „Да“ по третия въпрос на референдума.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3609-НР.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.
Ще ви моля, когато има готовност по т. 3, да връщаме към нея като
приоритетна.
4. Проект на решение относно приемане на правила за
отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, това е проект
№ 3356, който е качен.
Уважаеми колеги, това са онези правила, които на основание
чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
приема с оглед отразяване на предизборната кампания в Българската
национална телевизия и българското национално радио, на
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кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката. Тези
правила са същите като правилата, които бяхме приели във връзка с
проведените вече избори за членове на Европейския парламент, за
Народно събрание, местните избори, тъй като в тази връзка няма и
съществена промяна по отношение на начина на отразяване на
предизборната

кампания.

Като,

разбира

се,

са

съобразени

спецификите, свързани с обстоятелството, че в случая кампанията
започва с обръщение на кандидатите, а не с предизборни клипове,
които се излъчват в началото на предизборната кампания. И
съответно в случаите на втори тур по отношение на двамата или
тримата, или колкото са кандидатски двойки, има обръщения, които
са в последния ден на предизборната кампания, тоест тези условия,
които

знаем,

са

характерни

за

изборите

за

президент

и

вицепрезидент, и които са включени в нашето решение, което
приехме за условията и реда за провеждане на предизборната
кампания в президентските избори.
В тази връзка ви предлагам да прием правилата, тъй като те
са от значение за сключването на споразумението между БНТ и БНР
като обществени телевизии, заедно с партиите, коалициите и
инициативните комитети, които са номинирали кандидатски двойки
и са регистрирали кандидатски двойки в изборите за президент и
вицепрезидент.
Обръщам внимание, че в т. 3.2 не са посочени решенията,
които ние приехме, а това са решенията, които са свързани с
условията и реда за отразяване на предизборната кампания и
жребия, както и финансирането на предизборната кампания – тези
принципни решения, които ние приехме през миналата седмица в
нашите заседания.
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Това е представянето. Мисля, че няма смисъл да вървим текст
по текст, тъй като то припокрива общите принципи, които са
въведени в нашето принципно решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашите
коментари.
Колеги, коментари, предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложените ни правила.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, сега подлагам на гласуване самия проект на решение,
с който ние приемаме тези правила.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов,

Андреев,
Ерхан

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Това е Решение № 3610-ПВР.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред, а именно:
5. Доклад относно организацията на изборите извън
страната.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще направя
няколко доклада, които са свързани с организацията на изборите
извън страната и ще ви предложа проект на решение, който беше
обсъден в оперативен порядък днес на среща на работна група 1.10.
Първо, докладвам ви: пристигна оригинал по писмо № ПВР04-0123 от 26 септември 2016 г., а именно това е информация от
Министерството на външните работи с приложена грама относно
това къде се намира гр. Арма. Припомням, че в тази връзка ние с
протоколно

решение

„Информационно

от

24

обслужване“

септември
заявленията

заявихме
на

пред

конкретни

избиратели да бъдат прехвърлени, съгласно информацията, която
сме получили от Министерството на външните работи, от гр. Арма,
държава Ирландия в гр. Арма, държава Великобритания, като от
списъка на държавата Ирландия бъде премахнат този град.
В тази връзка е получена информация по имейла от господин
Илия Горанов – ръководител ИКТ в „Информационно обслужване“ с
вх. № ПВР-00-72 от 25 септември, с което ни уведомява, че нашето
протоколно решение е изпълнено и съответно заявленията са
прехвърлени и е направена необходимата корекция.
Докладвам ви писмо към вх. № ПВР-04-016 от 26 септември
2016 г., което съдържа информация относно получените отговори от
приемащи държави за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за национален референдум и
разкриването на избирателни секции, и информация за държавите, в
които не се изисква съгласие. Знаете, че ние регулярно получаваме
такава информация от Министерството на външните работи.
Докладвам го за сведение и запознаване. Информацията е
разположена в папка с моите инициали във вътрешната мрежа,
съгласно приложения диск, който е от Министерството на външните
работи.
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Колеги, на предходно заседание на 24 септември 2016 г. ви
докладвах писмо, което е получено по електронната поща и е с вх. №
ПВР-22-70 от 21 септември 2016 г. за сведение и запознаване.
Същото беше изпратено и по електронните пощи на членовете на
Централната избирателна комисия за запознаване. Припомням, че в
писмото се е обърнал към нас господин Георги Драголов, който
казва, че като заместник-председател на Немско-българското
сдружение „Дунав“ Бремен, Германия, което е поело ангажимент
пред българската диаспора в региона и пред посолството на
Република България в Берлин да съдейства за провеждането на
предстоящите президентски избори и национален референдум в
Бремен, на 22 август е изтеглил от сайта на ЦИК бланка заявлениедекларация за гласуване в секции извън страната, като Приложение
№ 22-ПВР. Вече са събрали дори повече от необходимия брой
заявления и са готови да ги подават в Посолството в Берлин. С
изненада са установили, че бланката на заявлението е променена, то
вече е Приложение № 21 и с различен формат.
Моли ни за становище относно валидността на Приложение
№ 22-ПВР при взимане на решение от ЦИК за разкриване изборна
секция в Бремен, Германия. Предвид наближаващия краен срок за
подаване на заявлението сочи, че очаква отговор в близки дни.
Мисля, че и с колегата Андреев по телефона е осъществил
връзка със същия въпрос.
Колеги, ние днес сутринта обсъдихме, че няма пречка ние с
протоколно решение да приемем, че не е проблем това, че тези лица
са попълнили Приложение № 22-ПВР, което е заявление-декларация
и да уведомим за това и Министерството на външните работи, в
частност конкретното ДКП.
Изразявам и лично мнение, че считам, че следва да приемем
така попълнените заявления-декларация за гласуване в секция извън

16
страната, предвид, че в действителност на нашия интернет сайт беше
публикувано това приложение. Към момента не е видимо, с оглед
това, че имаме общи изборни книги. В крайна сметка съдържа
същите реквизити.
Не съм ви предложила проект на писмо, с оглед факта, че
днес много малко колеги бяхме на работната група. Затова
предлагам с протоколно решение първо да гласуваме, че ще приемем
приложение № 22-ПВР, както сочи в писмото си. И след това ще
изготвя писмо в този смисъл, ако Централната избирателна комисия
е съгласна с изразеното от мен мнение и това, с което ви запознах, че
всъщност всички колеги на работна група сме обединени, че следва
да приемем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, Вашите коментари?
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам в писмото да добавим „по
изключение“, че ще го приемем по изключени, за да не мислят, че
може и така, и така.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с колегата Христов
и считам, че не трябва да приемаме по принцип, а всеки случай,
когато е обосновано предложението защо и как.
Не по изключение, а в конкретния случай.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не виждам
коментари.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов,

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, прие се това предложение.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да гласуваме и писмо в
този смисъл до господин Драголов, като аз се опитах да се свържа с
него в събота, но телефонът не отговаряше. Моля да ме
упълномощите да осъществя контакт и по телефон. Писмото ще е до
лицето и до Министерството.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: До ръководителя на ДКП
чрез Министерството на външните работи.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, до ръководителя на съответното
ДКП чрез Министерството на външните работи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева и Румяна Сидерова); против – няма.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-22-85 от 24 септември 2016 г., което е получено по
електронната поща и по принцип е до support, но тъй като не касае
технически въпрос ви го докладвам. Беше обсъдено и днес на
работна група:
„Здравейте, бих искала да променя заявлението ми за
гласуване в чужбина. В подаденото от мен заявление аз съм
отбелязала като място за гласуване Сънивейл, Калифорния, САЩ.
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Бих искала да променя мястото на Сан Франциско, Калифорния,
САЩ.
Ще ви бъда задължена, ако потвърдите промяната в
заявлението. Благодаря много.“
Днес ние в оперативен порядък обсъдихме, че след като има
воля на лицето може да предложим на Централната избирателна
комисия да бъде извършена тази промяна. Разговаряла съм с
ръководителя

на

ИКТ

в

„Информационно

обслужване“,

че

технологически това е възможно, като естествено гледаме поотделно
случаите, в които има заявяване на такава промяна.
Предлагам ви да гласуваме, тъй като лицето очевидно се е
объркало и с оглед да му осигурим възможност да си упражни
правото на глас, и предвид, че няма възможност да се подава втори
път, след като вече е потвърдено заявлението, да гласуваме да бъде
извършена промяната и да подадем необходимата заявка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за внимание върху така представения казус.
Естествено, ако ние се съгласим, ще трябва да бъде по изключение –
повтарям думите на господин Христов.
Кой искаше да вземе участие?
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въз основа на доклада на
колегата Ганчева пред мен възниква един въпрос – доколко бихме
могли да установим самоличността, че лицето, което е подало
заявлението и чието заявление е одобрено, в случая от имейла, който
е получен в Централната избирателна комисия за промяната на
мястото. И в тази връзка с оглед възможността някой друг да е подал
такъв имейл, който по изключение ние да разглеждаме и съответно
да одобрим такава промяна, не е ли по-добре да му се даде
възможността той отново да подаде заявлението, като първото де
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факто не бъде считано за прието, или по някакъв начин чисто
технически, а той да си подаде отново за новото място, като по този
начин ние ще му изпратим само имейл, че има възможност да подаде
за новото място по изключение и другото да не се счита. Евентуално
бихме могли да имаме невъзможността да установим, че е същото
лице, на което е приета заявка. Да не се получи утре, че лицето не е
подало за това място, а за друго.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Аз като

докладчик приемам

доводите, които се изложиха от колегата Андреев. Не беше
разгледано с оглед на тези обстоятелства.
Предлагам ви към момента да го приемем за сведение, да се
опитам да се свържа с лицето на посочения телефон, въпреки че аз
се опитах, но нямаше отговор. И ако имаме някаква яснота и нови
обстоятелства, отново ще е на доклад. Да помислим в оперативен
порядък именно с оглед на това да избегнем някакви неточности и
да можем да осигурим правото на българските граждани извън
страната да гласуват. Има време до крайния срок. Писмото е
постъпило на 24 септември.
Засега за сведение и запознаване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В допълнение към доклада ще кажа,
че всъщност това касае функционалната възможност, ако правилно
се изразявам технически, корекция в заявлението за гласуване извън
страната през нашата интернет страница, което ще уточним и с
„Информационно обслужване“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, към днешна дата
е за сведение. Този доклад отново ще бъде внесен в Централната
избирателна комисия.
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Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
към ПВР-22-19 от 16 септември 2015 г., което ви докладвах за
сведение и запознаване на 22 септември и беше изпратено на
членовете на работна група и обсъдено днес в работната група, а
именно: въпросите са във връзка с чл. 14 и 15 от Изборния кодекс и
тълкуване. Така е озаглавен и имейла.
Необходимо ли е подаване на заявление за дипломатическите
и консулски представителства или там автоматично, по усмотрение
на посланик/консул и с решение на ЦИК се отваря секция?
Днес обсъдихме в оперативен порядък. Отново не е изписан
отговор, именно с оглед на това, че бяхме много малък брой
членове. Предлагаме да се отговори, че съгласно чл. 14, ал. 1 от
Изборния кодекс се откриват секции в дипломатическите и
консулските

представителства,

но

с

оглед

вписването

в

избирателния списък лицето е препоръчително да подаде заявление
за гласуване извън страната.
Вторият въпрос, като предлагам анблок да ги гласуваме:
Какви са необходимите условия за откриване на втора секция
на

територията

на

дипломатическите

и

консулските

представителства?
Всъщност отговор на този въпрос дава чл. 15 от Изборния
кодекс, а именно 500 избиратели.
Предлагам да гласуваме писмо в този смисъл.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против –
няма.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
към ПВР-04-0110 от 26 септември 2016 г., което е пристигнало в
оригинал. Всъщност това е докладвано от мен писмо, с което
Министерството на външните работи взима отношение по приетото
от нас и изпратено Решение № 3522-ПВР/НР от 16 септември 2016
г., което разгледахме в оперативен порядък и на работна група днес.
Предполагам, че колегите са се запознали.
Накратичко, за да припомня на колегите, които не
присъстваха или са нямали възможност да се запознаят – изразява се
становище

на

Министерството

на

външните

работи,

че

в

правомощията на Централната избирателна комисия е да определи
местата, в които ще бъдат образувани избирателни секции и отново
ни насочва към усложнената обстановка в Афганистан, Багдат,
Либия, Сирия. Това са държавите, които бяха описани и в
придружителното писмо, с което ни беше изпратен списъкът на
държавите,

в

които

има

разкрити

на

Република

България

дипломатически и консулски представителства. Като в заключение
предлагат на Централната избирателна комисия в рамките на
правомощията си по чл. 12 от Изборния кодекс да определи местата
в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя
на избирателните секции във всяко място, да извърши преценка за
образуването

на

избирателни

секции

в

дипломатическите

представителства в гореизброените държави.
Колеги, всъщност това е и становището на Централната
избирателна комисия, което приехме и обсъдихме при приемане на
решение № 3522, тъй като, съгласно наша хронограма и законовото
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изискване – именно т. 87, ние ще определим местата в държавите, в
които ще се образуват секции извън страната и броя на
избирателните секции във всяко място не по-късно от 21 дни преди
изборния ден, или това е преди 15.10.
Моля отново да го приемем за сведение и запознаване.
Естествено е, че е много важно при приемане на следващото ни
решение, с което ще определим конкретно местата с избирателни
секции извън страната. В случай че приемете, може би коментари?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това беше обсъдено в този смисъл и
на работна група днес сутринта.
Писмото поставя и още един въпрос, по който също е
проведена дискусия в Централната избирателна комисия и ние
имаме разменена кореспонденция с Министерството на външните
работи. Припомням, колеги, без изчерпателност с оглед номерата на
входящи и изходящи писма, че с входящо писмо от Министерството
на външните работи преди време ни беше поставен въпросът за
почетните консулства и това как Република Германия третира
понятието „почетно консулство“, всъщност германската протоколна
практика, не знам дали се изразих съвсем точно. В отговор на което
ние изпратихме писмо, че не възразяваме да бъде поискано
разрешение за произвеждане на избори в тези места, с оглед това,
което изразява Министерството на външните работи.
С придружителното писмо, с което ни изпратиха списъка на
държавите,

където

Република

България

има

разкрити

дипломатически и консулски представителства, в първата част на
писмото ни беше припомнено от Министерството на външните
работи за това, че всъщност тези почетни консулства германската
протоколна практика ги третира наравно с ДКП-та, но те не бяха
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включени в списъка с държавите, в които имаме разкрити ДКП. В
списъка се намираха и постоянни представителства и седалища на
международни организации. Именно тогава ние гласувахме и писмо
до Министерството на външните работи да поискаме информация
дали следва да бъдат включени и добавени, обявени от нас като
места, съгласно точките в нашата хронограма, където приехме, че
въз основа на информация от МВнР ние ще обявим местата,
съгласно чл. 14, ал. 1.
А във втората част на писмото, което ви докладвах,
Министерството на външните работи отново ни припомня, че е
изпратило информация за разкритите дипломатически консулски
представителства
международните

и

постоянните

представителни

представителства

организации

на

при

Република

България, като ни е обърнало внимание на специфичната ситуация
във Федерална република Германия относно статута на офисите на
почетни нещатни длъжностни лица.
„Уведомихме ви за рестриктивния режим във ФРГ по
отношение на условията за даване на съгласие за откриване на
избирателни секции, както и за дипломатическите усилия да бъде
получено разрешение от германска страна за откриване на секции
извън ДКП.
Предвид изразеното от вас становище“ – цитират нашето
изходящо писмо – „и с цел гарантиране възможността на
българските граждани да упражнят избирателното си право до
посолството ни в Берлин, бяха изпратени указания за искане на
съгласие на германската страна за произвеждане на избори в
Хамбург, Дармщадт, Магдебург, Щутгарт и Мюнстер – седалище на
почетни консули на Република България във ФРГ. От вербалната
нота на ФРГ, изпратена ни като Приложение № 2 към
горецитираното писмо, става ясно, че немската протоколна практика

24
и закон третират офисите на почетните нещатни консулски
длъжностни лица на една линия с консулските представителства.
Министерството

на външните

работи счита,

че

тази

информация следва да бъде съобразена от ЦИК при взимане на
решения за местата, в които ще се образуват избирателни секции
извън страната по реда на чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс.“
Беше обсъдено това в оперативен порядък и ние от работната
група, колеги, предлагам да допълним обявените места с тези пет
места. Въпреки че не са в списъка с разкрити дипломатически и
консулски представителства, от обявената кореспонденция се налага
категоричния извод, че те са третирани, съгласно германската
практика, наравно с ДКП-тата.
Предвид което ви предлагам проект на решение, с който да
допълним наше Решение № 3522 от 16 септември, като към
обявените места добавим и тези пет места, а именно Хамбург,
Дармщадт,

Магдебург,

Щутгарт

и

Мюнстер.

Очевидно,

че

Министерството на външните работи не възразява и изразява
становище, след като е поискало и съгласие, че може да се
произведат избори в тези почетни консулства.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, по проекта на решение има ли коментари? – Не
виждам коментари по проекта на решение.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, това е Решение № 2611-ПВР/НР.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам допълнение.
Извън микрофон постъпи предложение от основанието на
току-що гласуваното решение да отпаднат хронограмите. Като
основание, колеги, аз считам, че следва да останат, тъй като те са
обосновали предходното ни решение, което допълваме. И още
повече ЦИК рестриктивно прие и краен срок в хронограмите – 16
септември да обяви местата, с оглед улеснение на българските
граждани извън страната.
Предлагам да гласуваме с писмо да изпратим това решение за
сведение на Министерството на външните работи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Мария

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
Благодаря, колеги, приехме и това предложение.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И, колеги, последния ми доклад в
тази точка е, че утре в 10,30 ч. с представител на Министерството на
външните работи и представител на ДАНС ще бъдат огледани
помещенията за разполагане на Комуникационния пункт за
приемане и обработка на документите извън страната. Колегите,
които искат, могат да се включат и да заповядат.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Колеги, продължаваме със следваща точка:
6.

Доклад

относно

експерименталното

машинно

преброяване.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Най-напред

искам

да

направя

процедурно предложение да проведем обсъждането на тази точка
извън камера.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, процедурно
предложение за изключване на камерите с оглед съдържанието на
информацията, която ще се обменя.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев и Румяна
Сидерова); против – няма.
Изключваме камерите, колеги.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
7. Регистрации на партии за участие в частичните местни
избори.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Тук поне не зависим от ГРАО. Дори да е
на микрофон, дано се протоколира, че не зависим от ГРАО. Някак си
да го усетят хората. (Оживление) Аз, като член на ЦИК, това мисля
и си го казвам.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: А сега, господин Райков,
концентрирайте се върху доклада си.
МАРТИН РАЙКОВ: Постъпило е заявление на 24 септември
2016

г.

в

10,30

ч.

за

допускане

на

партия

„Българска

социалдемократическа партия“ за участие в частичните избори за
кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на
6 ноември 2016 г.
Номерът на проекта ми е 3598-МИ.
Подписано е от Йордан Ангелов Нихризов – председател и
представляващ партията, заведено е под № 6 на 24 септември в
регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на
район „Младост“, Столична община, насрочени за 6 ноември.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно

състояние

на

партията,

издадено

на

13.09.2016

г.;

удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1249 от
13.09.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014
и 2015 г.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1966МИ от 07.09.2015 г. за участие в общите избори за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс за допускане на партия „Българска социалдемократическа
партия“ а участие в частичните избори за кмет на район „Младост“,
Столична община.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия реши: Допуска партия „Българска социалдемократическа
партия“ за участие в частичните избори.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И решението подлежи на обжалване, като съответно има и
наименование за отпечатване в бюлетината. И това наименование е
без кавички.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз ще си направя поправка без кавички.
И

решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов,

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3612-МИ.
С началото на изказването си господин Райков ме подсети, че
може би било добре и ви предлагам да публикуваме съобщение на
нашата интернет страница, както и в рубриката „За избирателите“,
съответно „За гласоподавателите“ като подрубрика на рубрика
„Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум“ линк към страницата на ГД ГРАО в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, от който гражданите
могат да правят справка по ЕГН в коя секция и къде биха могли да
гласуват.
Колеги, моля режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов,

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
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Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Тъй като сме извън микрофон, аз бих искала на микрофон да
посоча на нашите зрители и слушатели какво правим в момента – в
момента ние реорганизираме нашата интернет страница в една нейна
част, така че да бъде по-удобна за избирателите.
Продължаваме със следваща точка:
8. Доклади по жалби и сигнали.
Първи докладчик, който виждам в момента – госпожа
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. №
ПВР-237 от 26.09.2016 г. от Инициативен комитет, регистриран с
Решение на ЦИК № 3486 от 13.09.2016 г., изменен с наше Решение
№ 3489 от 14.09.2016 г. за издигане на господин Марешки за
президент, срещу наше решение № 3536 относно утвърждаване на
техническите характеристики на бюлетините за произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември
2016 г.
Жалбата е окомплектована и ще бъде изпратена до
Върховния съд. Жалбата е постъпила на 26.09.2016 г. в 11,51 часа.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова.
Следващ доклад е на госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР15-46 от 26 септември 2016 г. По електронната поща сме получили
от Районната избирателна комисия – Варна. Препращат ни жалба с
вх. № 29 от 25 септември 2016 г. В 13,00 ч. в РИК Варна е постъпила
жалба от Дарина Димитрова Илиева – член на Общинската
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избирателна комисия Варна, до Върховния административен съд
срещу решение № 3592-ПВР/НР от 22 септември на ЦИК:
„Изпращаме

ви

по

компетентност

сканирана

жалба.

Оригиналът на жалбата на хартиен носител ще бъде изпратен
незабавно с пощата в първия работен ден.
С уважение: председател на РИК Варна“.
Ще обърна

внимание

на председателя

на Районната

избирателна комисия, че следва всички писма да са подписани както
от председател, така и от секретар.
Жалбата е окомплектована и юрисконсултите ще я изпратят
във Върховния административен съд.
Следващият номер, който ви докладвам, е към вх. № ПВР1545 от 26 септември 2016 г.
С вх. № 28 от 25 септември 2016 г., в 13,00 ч-. в РИК Варна е
постъпила жалба от Дарина Димитрова Илиева, член на РИК, до
Върховния административен съд срещу Решение № 3575-ПВР/НР от
21 септември на Централната избирателна комисия:
„Изпращаме Ви по компетентност сканираната жалба, като
оригиналът на жалбата на хартиен носител ще бъде изпратен
незабавно още в първия работен ден.“
И във връзка с доклада си, преди малко ми беше
разпределено от председателя, но в момента не са при мен, защото
са

при

юрисконсултите,

отново

постъпила

допълнителна

информация от Районната избирателна комисия Варна, извлечение
от входящия дневник на Районната избирателна комисия, който е в
подкрепа на изложеното, че жалбите са входирани в 13,00 ч.
Жалбата е окомплектована и ще бъде изпратена във
Върховния административен съд.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, само едно допълнение, тъй като тази жалба дойде
при мен днес за резолюция и днес е заведена в нашия входящ
регистър. Причината е, че е изпратена вчера в 17,10 ч., а ние
осигуряваме дежурства до 17,00 ч. Затова днес това е един от
първите документи, които са заведени с входящ номер в нашия
регистър.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По отношение на жалбата, тъй като
колегата Бойкинова каза, че е комплектувана преписката по жалба
срещу технически характеристики на бюлетините в ПВР, с какви
документи се комплектува, като се има предвид, че техническите
приложения не се публикуват? И при това положение не следва да
бъдат изпратени в съда не за друго, а защото всяка една от страните
ще има свободен достъп до техническите характеристики. Това
нарушава защитата на бюлетините.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само с решението и с протокола от
заседанието. Решението, което се публикува.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да се прегледа много
внимателно от ръководителя на работна група, доколкото да не
съдържа данни, които за лицата да представлява оповестяване на
защитата на бюлетините.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващият
докладчик по тази точка е господин Сюлейман.
Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ПВРВ-23-6 от 26 септември 2016 г. – жалба от Инициативен
комитет, регистриран с решение на ЦИК № 3486-ПВР от 13
септември 2016 г., изменено и допълнено с решение на ЦИК №
3489-ПВР от 14 септември 2016 г., представлявано от Пламен
Трифонов Христов, както и от Пламен Трифонов Христов в
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качеството на член и представляващ инициативния комитет.
Жалбата е срещу отказа на Централната избирателна комисия да се
произнесе по искането на инициативния комитет в бюлетината за
гласуване същият да бъде обозначен с наименованието ИК
„Марешки за президент“, който отказ е обективиран в мотивите към
Решение № 3588-ПВР от 22 септември 2016 г. на Централната
избирателна комисия.
Към настоящия момент жалбата се комплектува и след като
бъде готова ще бъде изпратена във Върховния административен съд.
Доколкото разбрах от предходния докладчик, във връзка с това
решение, което ние сме посочили в нашето Решение № 3588, а
именно Решение № 3536 на ЦИК във връзка с което ние сме
утвърдили

техническите

характеристики

на

бюлетините

за

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 6 ноември, същото е било обжалвано от същия
инициативен комитет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, приключихме с тази точка с докладчици в залата.
Има още един докладчик, но той е дежурен, затова в момента, в
който влезе в залата, ще му дам думата.
Колеги след 17,00 ч. ще правим регистрациите, тъй като токущо говорих с господин Гетов и той ми каза, че ще имаме резултати
от проверката до края на деня.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
9. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-834
от 21.09.2016 г. в Централната избирателна комисия е пристигнало
писмо, подписано от кмета на община Сепарева баня, който ни
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уведомява със съответните приложения, че във връзка с изпълнение
на наше Решение № 3306 от 14.07.2016 г. ни изпраща документи,т
свързани с отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените избори за общински съветници
и кметове през 2011 г., съвместно с резултата от експертизата на
Експертната

комисия

относно

ценността

на

документите

и

предлагането им за постоянно съхранение. И са приложени
заповедта, протокола на Комисията за отваряне, заверено копие от
писмото, приемо-предавателен протокол между Държавен архив –
Кюстендил и община Сепарева баня, заверено копие от писмо пред
Държавния архив и от акта за унищожаване на неценни документи с
изтекъл срок на годност. Всички приложения са изпратени
подписани и „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани с
печата на община Сепарева баня.
За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, искам да ви информирам, че ще дам почивка след
десет минути.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
10. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам обратно на
доклад писмо от Министерството на вътрешните работи, което беше
включено за разглеждане и днес на заседание на Работна група 1.2
сутринта в 9,30 ч.
Моля за вашето внимание. Информирам ви, че въз основа на
представени проекти на удостоверения по чл. 263, с които се
снабдяват български граждани избирателите в случаите на изгубена,
открадната, повредена, унищожена лична карта, изгубен, откраднат,

34
повреден, унищожен личен зелен паспорт на лицата, родени преди
31 декември 1931 г., първа лична карта на лицата, родени след 31
декември 1931 г. и навършили 18 години включително в деня на
изборите, и в случаите, когато личната карта на избирателя е с
изтекъл срок на валидност към деня на изборите.
Въз основа на техните проекти ние направихме предложение,
на 12 септември изпратихме на Министерството на вътрешните
работи и предложихме, за да може да послужи както в изборите за
президент и вицепрезидент, така и в националния референдум на
българските граждани с избирателни права и с право да участват в
националния референдум, да бъде отбелязана датата на адресната
регистрация към 8 август 2016 г.
Министерството на вътрешните работи с писмо с вх. № към
ПВР-04.022 от 19 септември 2016 г. ни уведомява, че те не
разполагат с възможността да посочат адресната регистрация към 8
август 2016 г., тъй като при тях актуализацията върви ежедневно и
Министерството на вътрешните работи по принцип ползва тази
информация единствено за целите на снабдяването на българските
граждани с лични документи. За тях тази информация трябва да е
актуална към датата на подаване на заявлението, съответно
приемането на това заявление в МВР, поради което те не съхраняват
информация за предишен период от време.
Работната група обсъди възможностите и като прецени, че
лицата се снабдяват с тези удостоверения, зад а се идентифицират
чрез тях, тъй като те съдържат и тяхна снимка, и тези удостоверения
служат единствено за упражняване правото им на глас пред
секционната избирателна комисия, и като взе предвид, че лицата
така или иначе ще бъдат включени в избирателния списък за
президент

и

вицепрезидент,

съответно

в

списъка

на

гласоподавателите за национален референдум по постоянния си
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адрес, удостоверението ще бъде представено, за да се удостовери
самоличността на тези лица, не се налага удостоверението
задължително да съдържа този реквизит. Тоест с нищо няма да бъдат
нарушени правата на българските граждани.
На следващо място, преценихме, че е добре да обсъдим
въпроса отново при приемането на Методическите указания и да
дадем малко по-подробни указания до секционните избирателни
комисии в определени хипотези, които са възможни, когато се явят
избиратели снабдени с удостоверение по чл. 263, ал. 1.
Това писмо от 19 септември, което ви цитирам, освен тази
част съдържа и още едно уточнение, че в указателната част на
удостоверението не е необходимо да има указание към секционните
избирателни комисии. И аз съм напълно съгласна с главния секретар
на МВР – главен комисар Георги Костов, че указания на
секционните избирателни комисии следва да даде Централната
избирателна комисия и това ще бъде направено точно с тези
Методически указания.
В тази връзка е посочено и обстоятелството, че има
насрочени частични избори за кмет на район „Младост“, както има
данни за други населени места. Ние знаем към настоящата дата, че
има насрочени избори за кмет на район „Младост“ и за кметове на
две кметства в страната, но с оглед на това, че на този етап
Централната избирателна комисия няма все още решение за
секционните избирателни комисии, а освен това считам, че по
отношение на избирателния списък за участие в частичните избори
следва да подходим като към отделен вид избор и към този списък
да бъде приложено оригинално удостоверение на избирателите,
затова предлагаме да се направи уточнение, че български граждани с
избирателни права, участващи в частичните избори, следва да бъдат
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снабдени с отделно удостоверение, което да бъде приложено към
избирателния списък.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам от
областния управител на Русе имаме данни за Районна избирателна
комисия, включително телефони за контакт.
От община Брегово сме получили заповедта за определяне на
местата за публикуване на избирателните списъци.
Писмото

от

Министерството

на

транспорта,

информационните технологии и съобщенията госпожа Алексиева го
докладва.
Напомням за поканите, които се получават, че се публикуват
във вътрешната мрежа в отделна папка „Покани“.
Получили сме оферта за компютърни конфигурации с №
ЦИК-08-27 от 26 септември 2016 г. На този етап все още е за
сведение, доколкото трябва да ни се предостави обобщената
справка, включително и срока, който от администрацията на ЦИК са
определили колегите за получаване на оферти, след което разбира
се, сигурно ще имаме представяне на тази обобщена справка и
предложение за решение на Централната избирателна комисия за
сключване на договор за закупуване.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-09-75 от 26 септември 2016 г. Това
е докладна записка на госпожа Манолова. Свързано е с получен
сигнал в Централната избирателна комисия на 21 септември 2016 г.
относно липсващи данни за контакт с районни избирателни
комисии. Проверка на администрацията установи, че става дума за
няколко РИК, които поради или стара техника, предоставена от
областните администрации, или поради други технически причини
не бяха подли към „Информационно обслужване“ информацията за
публикуване. Това са РИК Бургас, РИК Добрич, РИК Перник, РИК
24.София, РИК 24.Софийска област и РИК Хасково. На РИК
Хасково фигурираше само електронен адрес към момента, в който
беше извършена тази проверка – към 13,30-14,00 ч. До 16,00 ч. тези
пропуски бяха отстранени, всички районни избирателни комисии
публикуваха информацията на своята подстраница.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам 15минутна почивка.
(Почивка)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 11
членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия
кворум, продължаваме днешното заседание.
Колеги, на т. 10 от дневния ред сме – Доклади по писма.
Госпожо Солакова, имате да докладвате още едно писмо.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, добре че успях по време на
почивката да се запозная със съдържанието на писмо с вх. № ПВР03-20 от 26 септември. Това е писмо от заместник министърпредседателя на Република България и определен да отговаря за
изборите господин Томислав Дончев до областните управители,
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кметовете на общини, министъра на вътрешните работи, заместник
министър-председателя госпожа Меглена Кунева, министъра на
регионалното

развитие,

министъра

на

външните

работи,

изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в
Република България, до Националната асоциация на секретарите на
общини в Република България, с копие до Централната избирателна
комисия.
Това е писмото указание във връзка с ангажиментите на
отделните органи и институции във връзка с организацията и
произвеждането на изборите и на националния референдум на 6
ноември. Спомняте си, че във вътрешната мрежа е публикувано
писмото, спомняте си, че ние имаме протоколно решение, или поне
имаме уговорка в Централната избирателна комисия в момента, в
който се получи това писмо, да го изпратим до районните
избирателни комисии, за да може да го ползват.
Моля това да се подложи на гласуване – да се изпрати на
РИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по писма в
залата и това е госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, колеги, имам
разпределени две писма.
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Едното е от група „Избори в чужбина“, с вх. № ПВР-22.68 от
21.09.2015 г., като моля за вашето извинение, не съм ги качила във
вътрешната мрежа.
Въпросът е: поради отсъствие от страната не мога да
гласувам на първи тур на президентските избори. И въпросът е дали
това ще доведе до някакви санкции.
Отговорът ми е следният: В отговор на Ваше запитване Ви
информираме, че лицата, които не са упражнили избирателното си
право без уважителни причини в два поредни избора от един и същи
вид се заличават от избирателния списък. Във Вашия случай е
налице уважителна причина, именно отсъствие от страната за
периода на произвеждане на съответния вид избор и чл. 242а, ал. 4
от Изборния кодекс.
Второто писмо, което имам, пак по електронната поща е с вх.
№ ПВР-22-38 от 17.09.2016 г. Мисля, че на предно заседание го
докладвах. Моето мнение беше или за сведение, или да се обърне
госпожата към съответната администрация, но комисията прецени,
че трябва да отговорим с писмен отговор, като въпросите са два:
След брака ще се смени ли автоматично фамилията ми? И на датата
6.11. се очаква да родя, къде и какво трябва да представя след
изборите, ако съм в болница и не успея да гласувам?
Отговорът ми е следният: Във връзка с Ваше запитване ЦИК
Ви информира за следното. По първия въпрос е необходимо да се
обърнете към съответната общинска администрация. По втория Ви
въпрос – ако в деня на избора сте в лечебно заведение, то Вие ще
бъдете включени в списъка за гласуване – чл. 28 от Изборния
кодекс. А ако в изборния ден сте извън лечебното заведение, ще
бъдете дописана в избирателния списък по постоянния Ви адрес.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Цанева.
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Представихте две писма. Аз бих Ви предложила по първото
писмо да изчакаме, защото Централната избирателна комисия знае,
че в момента очакваме Конституционният съд да се произнесе по
този въпрос. И бих предложила на Комисията да отговорим след
произнасянето на Конституционния съд. Имаме още време.
Колеги, имате ли нещо против?
Колеги, в оперативен порядък говорим, че има две
възможности. Едната възможност е да отложим отговора, защото
очакваме Конституционният съд да се произнесе. Вторият вариант,
който е също толкова легитимен, е да отговорим какво предвижда
законодателството към настоящия момент. Разбира се, ние трябва да
имаме предвид, че правилата, които трябва да се изработят, с оглед
прилагане на разпоредбите на Изборния кодекс в тази им част, ние
трябва да направим специален ред, който все още не сме направили,
защото имаме време. И двете са еднакво легитимни.
Колеги, преценете дали в момента да отговорим, или да
отложим до момента, в който сме наясно с решението на
Конституционния съд. Поставям го на обсъждане по отношение на
първото писмо.
Колеги, докато мислим по първото писмо, тъй като второто
писмо беше вече докладвано и госпожа Цанева току-що предложи
отговор, по този отговор коментар? – Не виждам.
Режим на гласуване на отговора на второто писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
2 (Александър Андреев и Ивайло Ивков).
Благодаря.
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Колеги, връщаме на първото писмо. И двата варианта са
еднакво легитимни.
Аз няма да оттегля своето предложение – предлагам да
отложим разглеждането. Това е процедурно предложение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – 3
(Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева и Таня Цанева).
Колеги, отлагаме този въпрос за следващо заседание.
Госпожо Цанева, имате ли други доклади?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Продължаваме

със

следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-151036 от 26 септември от ОИК Своге, с което ни уведомяват, че в две
села на територията на община Своге са прекратени предсрочно
пълномощията на кметовете, а именно това са селата Дружево и
Желен, като в единия случай единият от кметовете е подал
заявление,

че

иска

да

му

бъдат

прекратени

предсрочно

пълномощията по лични причини, при втория случай, за съжаление
има настъпила смърт – относително млад човек, роден 1964 г.
Прекратени са пълномощията и на двата кмета, но комисията
е направила справка и се вижда, че и в двете села населението е под
350 жители. В с. Дружево населението е 177 жители по постоянен
адрес, а в с. Желен населението е от 188 жители по постоянен адрес,
от което е видно, че не отговарят на изискванията на изменения вече
Изборен кодекс за кметство. Поради което комисията счита, че не
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следва да се насрочват частични избори за кметове на тези две
кметства.
Аз предлагам да остане за сведение. Ние няма как да
направим предложение до президента, при положение че не са
налице 350 жители на територията на тези кметства, независимо че
лично аз съм на обратно становище.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те самите ни предлагат да не правим
предложение. Ще изпратим уведомително писмо на ОИК, че не сме
направили

предложение

до

президента,

поради

липса

на

необходимите условия по Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка

Ганчева,

Метин

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, прие се това предложение.
Госпожо Сидерова, преди да докладвате следващите си
писма, позволете ми да информирам Централната избирателна
комисия и лицата, които наблюдават нашите заседания, че 17,00 ч.
мина и съответно всички инициативни комитети, които заявяват
желание да бъдат регистрирани за участие в изборите за президент и
вицепрезидент, респективно всички инициативни комитети, партии
и коалиции, които подават заявление за регистрация за участие в
националния референдум, до този момент са подали своите
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заявления. Към настоящия момент онези, които са били пред
Централната избирателна комисия в 17,00 ч. подават своите
документи и до края на деня ние ще извършим всички регистрации.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Другото писмо също е за сведение –
вх. № МИ-06-842 от 26 септември 2016 г., с което кметът на община
Етрополе ни уведомява, че е завършила процедурата по архивиране
на изборните книжа от изборите за общински съветници и кметове,
произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. Към писмото е приложена
заповедта, с която е била определена комисията по извършване на
процедурите по архивиране и протокола на тази комисия, в който
изрично е отбелязано, че е след извършване на процедурата, описано
е какво е архивирано и кое е предадено на унищожение и след
извършване на процедурата, помещението отново е запечатано, тъй
като в него продължават да се съхраняват книжа от други избори.
Това е за сведение.
И сега въпросът, който ние започнахме да разискваме на 19
септември. Получили сме писмо с вх. № ПВР-07-5 от 25 септември
2016 г. Към същия номер имаме и писмо от 26 септември от
заместник-кмета на Столична община и секретаря на Столична
община, с което отговарят на нашето писмо питане до тях относно
материалната база и условията за произвеждане на частичните
избори за кмет на район „Младост“ на 6 ноември 2016 г.
Пак в тази връзка, докато бяхме на конференцията ми е
разпределено писмо с вх. № ЧМИ-15-37 от 20 септември, което
излиза от Общинската избирателна комисия и е със същите въпроси,
като писмото на заместник-кмета на Столична община от 19
септември, а именно: дали една и съща секционна комисия в район
„Младост“ ще извършва изборите и за президент и вицепрезидент,
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гласуването в националния референдум и в частичните избори за
кмет на район „Младост“.
Отговорът на заместник-кмета на Столична община е в моята
папка в днешно заседание:
„Въз основа на Ваше писмо под горния номер“, цитира се
нашето

писмо,

с

което

поискахме

информация,

„относно

възможностите за разполагане на територията на район „Младост“
на допълнителните – те не са допълнителни, а са основни, но така са
ги нарекли – 125 секции за произвеждане на частични избори за
кмет на района, Ви уведомяваме следното.
След извършен подробен анализ на дейностите, които кметът
на Столична община следва да извърши в изпълнение на
задължението си по Изборния кодекс, може да бъде изведено
следното.
Съгласно т. 10 от Хронограмата на ЦИК, кметът на общината
образува със заповед избирателните секции на територията на
общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Със
заповед № СОА-16-РД-09-11-74 от 16 септември, кметът на
Столична община образува 1520 избирателни секции на територията
на Столична община за произвеждане на избори за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени
на 6 ноември. В това число 125 избирателни секции на територията
на район „Младост“ и са утвърдени номерата и адресите, както и
техните граници.
С отделна заповед би следвало да се образуват секции за
частични избори за кмет на район „Младост“ със същите граници и
със същите номера на секции в район „Младост“ – от 01 до 125, с
изключение на номера на областта за София град – 22. Или с номера
на секции, следващ № 126, каквито са били вече образувани за
изборите за президент и вицепрезидент. И в двете хипотези
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границите на секциите ще бъдат идентични. Със заповедта следва да
се утвърдят техните адреси.
С писмо на в.и.д. кмет на район „Младост“ уведоми Столична
община за невъзможността да се дублират помещенията за
разполагане

на

секционните

избирателни

комисии,

поради

неналичието на достатъчен брой подходящи свободни стаи в
сградите за ситуиране на общо 250 секции, тъй като логично всяка
дублирана секция следва да бъде ситуирана до основната такава.
Съществено различие в местоположението на секциите извежда
обосновано предположението за пораждане на напрежение сред
избирателите.
Районната администрация ни уведомява, че няма възможност
за ситуиране на още 125 секции в други сгради, извън училищните
такива. Доколкото ни е известно, в система ЕСГРАОН, която се
поддържа от ГД ГРАО към МРРБ, срещу постоянния адрес на всеки
гражданин може да бъде въвеждан само един номер на секция,
съответно един адрес на избирателна секция.
При съобразяване сериозността на възникналата ситуация и с
цел

максималното

изясняване

на

фактическата

обстановка,

служителите на Столичната общинска администрация извършиха
повторна проверка на фактическото състояние на сградния фонд в
местата за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и
националния референдум на територията на район „Младост“,
определени с цитираната по-горе заповед. Това са: 118 училище – 14
секции; 125 училище – 12 секции, 10 училище – 10 секции; 145
училище – 8 секции; 128 училище – 10 секции; 39 училище – 9
секции; 81 училище – 14 секции; 14 училище – 15 секции; 131
училище – 26 секции; 82 училище – 7 броя секции.
С оглед направения оглед на място ви предоставяме следната
информация: в част от училищата допълнителните помещения
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класни стаи се намират на третия и четвъртия етаж на сградите.
Налице е училище, в което най-голям брой секции могат да бъдат
ситуирани на последния четвърти етаж. Има училища, в които
вариант

за

обособяване

на

допълнително

пространство

е

използването на физкултурната зала, училищен стол и други зали,
части от коридори и преддверия за обособяване на помещения за
секционни избирателни комисии, посредством изграждане на
конструкция с октанормни прегради от 3-4 страни и врата. Налице е
училище с допълнителни помещения, представляващи класни стаи,
ползвани за специализирани предмети – химия, биология, рисуване
и други, съответно оборудване. Единственият възможен начин тези
помещения да се ползват, е като специфичното оборудване бъде
преградено с октанормни прегради с цел недопускане на неговото
повреждане.
Молим Централната избирателна комисия да разгледа
възможността за обособяване на пространството на избирателни
секции чрез използване на физкултурна зала, училищен салон и
други зали, части от коридори и преддверия за обособяване на
помещения, посредством изграждане на конструкции с октанормни
прегради от 3-4 стени и врата или да ни укаже друг начин за
организация с оглед законосъобразност и спазването на чл. 219 от
Изборния кодекс.
В тази връзка предвид вземането на информирано решение
оставаме на разположение за оглед от ваша страна на място на
местата за гласуване на територията на район „Младост“. Част от
действията на общинската администрация по осигуряване на
нормално функциониране на секциите на територията на район
„Младост“ се предопределят от решението на ЦИК, РИК и ОИК, в
това число, но не изчерпателно относно брой секции, минимален
брой кабини в изборното помещение, съответно отстояния на
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същите СИК, брой регистрации на партии, коалиции, съответно
наблюдатели и застъпници.
Използваме случая да поставим на ваше внимание следния
въпрос: Изборния кодекс не регламентира изрично реда за
провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката
с частични избори за кметове, какъвто е и конкретният случай при
съобразяване на ваше Решение № 1526-МИ/НР от 19 август 2015 г. в
частта т. 3 – секционните избирателни комисии в изборите за
общински

съветници

и

кметове

изпълняват

функциите

на

секционните избирателни комисии за националния референдум на
територията на съответната избирателна секция.
Моля Централната избирателна комисия по своя преценка да
се произнесе относно възможността секционните избирателни
комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
националния референдум, да изпълняват функциите на секционни
избирателни комисии за частични избори за кметове на съответните
избирателни секции“, може би на територията на избирателните
секции, очевидно тук е техническа грешка.
„Вярваме, че при изпълнение на задълженията си всички
участващи страни в този процес се водят от една основна и обща
цел, а именно законосъобразното и своевременно нормално
протичане на изборите.“
Член 219: Гласуването се извършва по избирателни секции в
предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини
за гласуване и прегради за гласуване с машини. Това, когато има
машинно гласуване. Надявам се поне в „Младост“ не сме сложили
още машинно гласуване. Няма да има, разбира се, това е ясно.
Това е отговорът на Столична община, който е допуснат.
Доколкото успявам да разбера от този отговор, тъй като има
обобщаване и анализ, няма конкретика докрай, това е, че в част от
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училищата съществуват такива възможности, макар

на третия

четвъртия етаж, докато в част от училищата, аз предполагам, че това
е 131 училище, поради разговори, които са провеждани с мен и с
госпожа Грозева, като отговарящи за София, от представители на
Общинската избирателна комисия, най-голямото затруднение е там,
доколкото най-големият брой секции се намира в това училище. И
затова пред нас е поставен въпросът дали може във физкултурния
салон на училището да се обособят секции. Хората са използвали
множествено число. Тоест големият физкултурен салон ако дава
възможност в него да се разположат примерно две или три секции, в
зависимост от пространството. Разбира се те трябва да отговорят на
възможността в секциите да има и наблюдение от страна на
наблюдатели, застъпници, както и хората да могат да влизат
спокойно да гласуват, без да се създава задръстване или смущение в
изборния процес.
И питат дали на по-горните етажи могат да се разполагат
секции.
Ще си кажа становището като докладчик. Знам, че има
различни становища да обсъждаме в комисията, да видим какво ще
решаваме.
Аз считам, че изборите трябва да се произвеждат от две
секционни избирателни комисии. Едната да е за президент,
вицепрезидент и национален референдум, другата да е за местни
избори. Разполагането на секциите трябва да бъде, независимо коя
на кой етаж е, тъй като знаете, че за инвалидите и хората със
затруднено придвижване и увредено зрение, могат да гласуват
винаги на партерния етаж, трябва на партерния етаж да има
непременно такива секции, поне две. Досега е задължително една,
сега трябва да са две. И трябва да бъде така: секция № 1 за президент
и вицепрезидент, до нея секция № 1 за общински избори; две за
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президент и вицепрезидент, до нея две за общински избори. Това е
моето виждане.
Съществува виждане и питане сме имали дали може в една и
съща класна стая да бъдат разположени двете секции. Считам, че
това е прекалено затруднително, въпреки че на гражданина няма да
му се наложи да премине в съседната класна стая, защото това
означава две маси, две бюра едно до друго, две секционни комисии,
три списъка, разбира се три избирателни комисии. И в този случай
трябва да имаме поне три кабини за гласуване, за да може спокойно
да протече избора.
Казвам – това е моето виждане и с това изчерпвам моя
доклад.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова.
Благодаря за детайлния доклад и за представяне на Вашето
виждане. Зная, че този въпрос следва бързо да бъде решен. Моята
молба обаче е към днешна дата да остане за сведение, защото това е
изключително важен въпрос. И да влезе в дневния ред утре с оглед
на факта, че днес имаме изтичащи срокове по други въпроси.
Колеги, сега ще ви дам думата, но ви моля да помислим
много

сериозно,

да

почетем

още

веднъж

цялата

тази

кореспонденция, за да може Централната избирателна комисия да
формира своето становище.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, считам, че въпросът е
много сериозен, още повече Централната избирателна комисия,
доколкото си спомням фактите и обстоятелствата по сега
докладвания ни проблем, сега ни се докладва само писмото, което
ние изпратихме с оглед да вземем информирано решение. Въпросът
по своята същност беше поставен пред Централната избирателна
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комисия още на 14 септември. Днес сме 26 септември. Колегата
Сидерова коректно и правилно докладва и изчете писмото, което е
от Столична община, но аз не разбрах какво е виждането, защото
Вие, колега Сидерова, говорихте само за секциите за инвалиди и за
хората с увреждания. Тук, в писмото, което ни е изпратено от
общината, се поставят няколко проблема и на базата на тези
проблеми са поставени и въпросите. Още повече, изразявам мнение,
че освен всичко друго, ние като Централната избирателна комисия,
която следва да организира провеждането на какъвто и да било вид
избори, в конкретния случай този на частичния в район „Младост“,
следва всичките ни решения и действия да са насочени към
улеснение на българския избирател.
Не можах да разбера, колега Сидерова, Вие как виждате на
първия етаж да бъдат… Може би това ще го обсъдим и работно,
щом председателят предлага да се отложи, но аз лично апелирам, че
следва да улесним българския гражданин да гласува. Още повече
считам, че имаме и законова възможност, дадена от измененията в
Изборния кодекс за това, че ние издаваме, когато не са уредени
някои въпроси в Изборния кодекс, имаме законова възможност да ги
уредим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Ще Ви дам възможност за отговор, госпожо Сидерова.
Впрочем аз напълно се присъединявам и към двете
изказвания. Желая още веднъж да подчертая, че това е много
сериозен въпрос и имаме възможност още малко да го обмислим.
Така че, колеги, още малко означава да влезе в дневния ред утре.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не знам по кой въпрос не изказах
становище, защото мисля, че засегнах едновременно всички
поставени въпроси. Считам, за съжаление, че няма законова
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възможност. Единствената възможност, ако законодателят си
допълни § 5, за да има една секция. Това е моето виждане, но нека го
обсъдим работно, защото може да има други виждания, както
правилно и справедливо беше казано.
Знам, че 23.РИК вече е приела секционните комисии на
територията на район „Младост“ за изборите за президент и
вицепрезидент да са от пет души, а не от седем, за разлика от цялата
територия на Столична община.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Под формата на реплика, колега
Сидерова, аз не съм казала, че не сте изразили становище, просто
обърнах внимание, че акцентирахте само за секциите, които касаят
хората със затруднения в опорно-двигателния апарат и хората с
увреждания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, много се радвам
в момента, че ние видяхме общия въпрос, видяхме и детайли, имаме
да мислим. Аз си записвам тази точка за утрешния дневен ред. И,
колеги, наистина ви моля, всички ние сме мислили дълго, нека сега
преценим и отговора от Столична община и организираме
произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на
републиката, национален референдум и частични избори за кмет на
район „Младост“ по начин, който, на първо място, колеги,
извинявайте, че поставям приоритетите, но мисля, че ще се
съгласите с мен, на първо място, трябва да улесни избирателя, на
второ място, трябва да бъде такъв, че ние да направим една стройна
и чудесна организация, и на трето място да бъде такъв, че да не
създадем никакви предпоставки за оспорване на изборния резултат.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, съгласна съм
с всичко, което изложихте, но под формата на реплика, и както казах
в изказването си преди малко, считам, че именно защото трябва да
осигурим това, трябваше да разгледаме по-рано въпроса, с който
бяхме сезирани още на 14 септември.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева, няма да се ползвам от дуплика.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, но аз веднага съм
докладвала преписката. Писмото от Столична община дойде днес.
Извинявайте, колеги, няма да си миете с мен ръцете. Докладвала съм
я в момента, в който ми е разпределена и когато сме получили
отговор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следващ докладчик в точка Доклади по писма – госпожа
Грозева.
Преди да дам думата на госпожа Грозева, бих искала да ви
информирам, че в момента се приемат резултатите от проверките на
ГД ГРАО, след което те ще бъдат разпределени между вас, които сте
докладчици, и ще можем да стартираме точка трета от дневния ни
ред.
Колеги, госпожа Грозева – доклади по писма. „
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, едно от писмата,
което ми е разпределено с днешна дата, вх. № ПВР-06-10 от
26.09.2016 г. мисля, че госпожа Солакова го докладва, то е от
община Брегово, във връзка с което ни изпращат приложено заповед
№ 132 на кмета на общината и местата за публикуване на
избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент. Така че то е за сведение.
С вх. № към МИ-15-1030 от 21.09.2016 г. са пристигнали
оригиналите, колеги, във връзка със замяната, която извършихме, на
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члена на ОИК на коалиция АБВ в ОИК Лом във връзка с
предстоящите избори. Знаете, че преди моето пътуване аз ви
докладвах решението за промяната само на база пристигналите
документи по електронната поща. В момента ви докладвам, че са
пристигнали и двата комплекта оригинали, които ще бъдат
архивирани към съответната папка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е господин Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
И аз като колегата Грозева ще ви докладвам, че е дошло
писмото, подписано от председателя на Общинския съвет на ДПС
Белица и подпечатано с печата на същата партия за община Белица,
с което ни е изпратено удостоверение за регистрация на
Политическа партия ДПС, два броя пълномощни, които обаче се
отнасят за тези избори на 6 ноември, предстоящите. Ние изискахме и
допълнително бяха изпратени пълномощни, които установяват
представителната власт на господин Бекир Бекин по отношение на
общинската промяна в Общинската избирателна комисия. И
своевременно ни бяха изпратени по имейла, за да извършим
промяната – копие от дипломата и най-важното в оригинал
декларацията от лицето, което заема новата длъжност, което считам,
че е най-важното в случая.
Да се приобщи към преписката за промяната в ОИК Белица.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Баханов.
Продължете.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, тъй като в едно от предходните
заседания, колегата Сюлейман постави въпроса по отношение на
запитванията, които получаваме и сигурно ще получаваме от
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различни потенциални избиратели и граждани, които искат да
участват в изборния процес с конкретни казуси. Не знам дали взехме
окончателно решение как ще процедираме – дали на всеки ще
отговаряме поотделно, тъй като наистина може би ще обособим тази
рубрика „Въпроси и отговори“, но дали същата ще може да обхване
многообразието в конкретните случаи и конкретните казуси, които
се получават.
Имам едно писмо от 19 септември 2016 г. с вх. № ПВР-22-48,
сигурно и много хора ще задават същия въпрос: с постоянен адрес в
„Дружба“ мога ли да гласувам за кмет на район „Младост“, тъй като
имам настоящ адрес в Младост, живея там и това пряко ме засяга. И
може ли да гласувам за президент по настоящ адрес в жк „Младост“,
а не да се разкарва до „Дружба“, където е постоянния му адрес.
Александров.
Просто да вземем принципно решение дали ще отговаряме на
всеки поотделно или ще извадим тези неща – гласуване по настоящ
адрес, какво трябва да се направи, гласуване за президентските
избори или в референдума. Просто да го вземем като решение, за да
може своевременно на гражданите да бъде отговаряно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за въпроса,
който поставяте, господин Баханов.
Централната избирателна комисия вече има протоколно
решение да открие тази рубрика, поради тази причина аз не
поставям това на обсъждане. Искам да споделя с вас, че през
почивните дни, в които ние всъщност работихме, включително и
днес, обмислих тази рубрика, набелязах си въпроси и отговори и
това е един от тези въпроси, които могат да бъдат включени в
рубриката „Въпроси и отговори“. Обръщам се с молба към
членовете на Централната избирателна комисия до 2-3 дни да
представим и своите виждания, така че до 2-3 дни да открием тази
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рубрика. А по повод конкретния казус, господин Баханов, считам, че
е добре да изчакаме, защото това е един напълно типичен въпрос, на
който бихме могли да отговорим в тази рубрика и след това Вашият
отговор да бъде „Вижте в рубрика „Въпроси и отговори“ въпрос
номер и отговора на този въпрос.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Просто да вземем повод от това
писмо, което обхваща един по-голям кръг от въпроси с еднакъв
отговор и да можем да ги оформим и да насочваме гражданите
натам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, ще Ви помоля при Дейзи Стоянова когато имате
специфични въпроси, които считате, че трябва да бъдат включени в
тази рубрика със специфични отговори, за да допълним общия
списък и след това да публикуваме в рамките до края на настоящата
седмица. Струва ми се, че това съвсем не е късно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това бяха Вашите
доклади, господин Баханов.
Продължаваме със следващия докладчик – господин Чаушев.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх.

№

ЦИК-00-609

от

26

септември,

от

„Информационно

обслужване“ с което ни предлагат проект относно подписване на
протокол във връзка със сключен между Централната избирателна
комисия и дружеството договор за предоставяне на услуги за
актуализиране на съдържанието на официалната интернет страница
на Централната избирателна комисия по заявки, подадени от ЦИК за
периода 24.06.-23.09.2016 г.
Предлагам да приемем извършената работа по въпросния
договор и по отношение на тази страница и да упълномощим
председателя, евентуално секретаря, да подпишат предложения ни
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приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите по този
договор за периода от 24.06 до 23.09.2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така направените предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, прие се това предложение.
Господин Чаушев, имате ли още доклади? Продължете.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: На 25 септември 2016 г. с вх. №ПВР-18-2
сме получили молба от Института за развити на публичната среда с
представител Антоанета Цонева, която по същество ни моли във
връзка с това, че щели да извършват мониторинг на процеса на
въвеждане на машинното гласуване в тези избори, молба да
присъства на работни групи на ЦИК, ангажирани с този въпрос, като
посочва, че днес е имало такова заседание в 11 часа. Днес нямаше
такова заседание, имаше по електронно преброяване.
Аз по принцип нямам съществени забележки по този въпрос,
може да се присъства на наши работни заседания. Само искам да
уточня, че следващото заседание на тази работна група ще бъде с
приемане на документация за обществена поръчка и не считам, че
трябва да се присъства на това заседание, но както прецени ЦИК.
Подготвяме обществената поръчка, текстовете, заедно с онези
технически характеристики, които приехме, които бяха в закрито
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заседание. Това ми е единственият аргумент, за следващите няма
проблем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев.
Аз също считам, че няма никакъв проблем представители на
неправителствения сектор и представители от нашия Обществен
съвет да присъстват на заседанията и на работните групи, на
срещите на работните групи към ЦИК, както винаги досега сме
правили. Във връзка с обсъждането на документацията естествено, в
този момент нямат място външни лица. Но при всички други срещи
на работна група, аз бих допълнила и евентуално разглеждане в
ЦИК, в целия й състав, на въпроси, свързани с машинното
гласуване, ние бихме могли да информираме нашия обществен
съвет, тъй като не само госпожа Антоанета Цонева, но и други
организации изпитват интерес към това, за да преценят дали имат
възможност да участват.
Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, най-напред за сведение бих искал да докладвам едно
писмо, подписано от госпожа Румяна Дечева – председател на
Обществения съвет. То е адресирано и до членовете на Обществения
съвет и до Централната избирателна комисия, с което госпожа
Дечева ни уведомява, че има насрочено заседание на Обществения
съвет утре, 27 септември, от 15,00 ч. при следния дневен ред:
1. Информация за дейности през изтеклата седмица,
пресконференции, интервюта, срещи.
2. Изработване и приемане на план за дейността на
Обществения съвет в периода до изборите и референдума, който да
бъде качен на сайта на ЦИК.

58
3. Становища по взети или предстоящи решения на
Централната избирателна комисия.
4. Други.
Както обикновено следва да напомня и това, че всички
членове на Централната избирателна комисия са поканени да се
включат в заседанието на Обществения съвет, което няма да бъде
лесно, защото предполагам съвпада и с нашето заседание по това
време.
Това е за сведение, ако някой проявява интерес и има
възможност да присъства.
Второто нещо, във връзка с доклада и обсъждането му за
експерименталното машинно преброяване, подготвих в съгласие с
това, което Комисията прецени за необходимо – писмо до господин
Ивайло Филипов, директор на „Информационно обслужване“.
Писмото е качено във вътрешна мрежа в папка с моите инициали. В
писмото се отправя искане да ни предоставят оферта за изпълнение
на този ангажимент в смисъла, в който го обсъдихме в Комисията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам, че
вече сте се запознали с проекта на писмо във вътрешната мрежа.
Имате ли коментари?
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против – 3 (Мария Мусорлиева, Севинч Солакова и
Йорданка Ганчева).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Ганчева.
Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-0125 от 26 септември 2016 г., което е от господин Такев и е
във

връзка

с

организацията

на

изборите

за

президент

и

вицепрезидент на републиката и национален референдум извън
страната и необходимостта от обсъждане на някои въпроси,
свързани с едновременното произвеждане на избори и национален
референдум, каквото досега не е правено извън страната.
Предлагаме да се проведе съвместна работна среща между
представители на работна група по подготовката и организацията на
изборите извън страната в ЦИК и представители на работна група
„Избори“ в Министерството на външните работи в периода след 26
септември, на която да бъдат обсъдени следните въпроси:
- Образуване на избирателните секции извън страната по реда
на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ИК;
- Състав на секционни избирателни комисии извън страната,
задължения на СИК извън страната в изборния ден;
- Организационно-техническа подготовка на изборния ден и
осъществяване на гласуването извън страната.
Допълнително ще се уточнят мястото, датата и часа за
провеждане на срещата.
Докладвам ви го за сведение и запознаване, като аз изразявам
мнение, че Централната избирателна комисия може би трябва да
приеме такава среща, като считам, че на нея следва да присъстват
членове на ЦИК, които искат, а не само да се ограничим в рамките
на работната група.
Предлагам да ме упълномощите да се свържа в оперативен
порядък да уговорим деня и часа, като съгласувам, естествено и с
председателя на Комисията и с Външно министерство мястото и
часа на срещата.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, следващите докладчици по писма в залата ги няма.
Чакам в момента окончателната справка за инициативните
комитети, подали заявления за регистрация в изборите за президент
и вицепрезидент и за инициативните комитети, партиите и
коалициите,

подали

заявление

за

участие

в

националния

референдум. В момента, в който тази актуална информация ми бъде
предоставена, аз ще я предоставя официално и на вас.
В момента имаме готовност по трета точка.
3. Регистрация на инициативни комитети за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката,
регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за
участие в националния референдум.
Давам думата на госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, тъй като замествах някои от
дежурните, които отсъстваха, изписах документи, които приех.
Номерът на проекта в моя папка от днешна дата е № 3622.
Ще ви докладвам проект за регистриране на инициативен комитет за
издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев
Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов

61
Папазов в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай
Тошков Енчев.
Колеги, постъпило е заявление от инициативен комитет,
представляван от Николай Тошков Енчев, заведено под № 12 от 26
септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за
издигане на господин Пламен Орешарски за независим кандидат за
президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за
вицепрезидент. Заявлението е подписано от 24 избиратели. Виждате
състава на вашите екрани.
Към заявлението са приложени: протокол – решение за
създаване на инициативния комитет от 21 септември 2016 г. за
издигане на Пламен Василев Орешарски за независим кандидат за
президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за
вицепрезидент на републиката, с което е определено лице, което ще
представлява инициативния комитет, а именно Николай Тошков
Енчев; нотариално заверени образци от подписите на лицата,
участващи в инициативния комитет – 24 броя; декларация –
Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всички 24
члена на инициативния комитет; вносна бележка от 26.09.2016 г. от
„Банка ДСК“ ЕАД за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 2169 от
днешна дата, издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се обслужва
предизборната кампания; списък с имената и длъжностите на
лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на инициативния комитет.
Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс
и наше Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. за регистрация
на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за
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вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите на 6 ноември
2016 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10,
буква „б“ от Изборния кодекс ви предлагам да регистрираме
инициативния комитет по приложения списък от 1 до 24 за издигане
на независимия кандидат за президент Пламен Орешарски и
вицепрезидент Данаил Папазов.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд в тридневен срок от обявяването му.
Регистрирано е в 13,50 ч.
Ако имате въпроси мога да ви отговоря. Това, че не изчетох
имената на инициативния комитет, мисля, че не ви… Вие ги видяхте
изписани на вашите екрани от 1 до 24.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари,
предложения? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3613-ПВР.
Колеги, друга готовност по т. 3?
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.
Колеги, номерът на проекта е № 3619 – за регистриране на
инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Диана
Гервасова Димитрова и кандидат за вицепрезидент Габриел
Георгиев Герасимов.
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Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Валентин Асенов Николов, заведено под № 13 от
26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети, за
издигане на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за
президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за
вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 23 избиратели по приложен списък.
Към заявлението са приложени: решение за учредяване на
инициативния комитет от 22 септември 2016 г. Решението взето от
23-мата членове на инициативния комитет, които са определили и
лицето, което ще представлява инициативния комите, а именно
Валентин Асенов Николов; представени са нотариално заверени
образци от подписите на лицата – 23 броя; декларация –
Приложение № 61-ПВР от изборните ни книжа, подписана от всеки
член на инициативния комитет – 23 броя; вносна бележка от
12.09.2016 г. за депозита по чл. 129, ал. 1 от ИК; удостоверение за
новооткрита банкова сметка с изх. № 123-149 от 26.09.2016 г.,
издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се
обслужва предизборната кампания;

декларация с името и

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност.
Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс
и наше Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. за регистрация
на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
президент Диана Гервасова Димитрова и независим кандидат за
вицепрезидент

Габриел

Георгиев

Герасимов

в

изборите

на

6 ноември 2016 г.
Предвид гореизложеното ви предлагам да регистрираме
инициативния комитет в долуизброения състав от 23 души за
издигането на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за
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президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за
вицепрезидент в изборите на 6 ноември.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в срок от три
дни от обявяването.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Като представителят ще бъде поправен
в проекта.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, решението е № 3614-ПВР.
Има ли още готови по тази точка? – Не виждам.
Колеги, обсъдихме в оперативен порядък, че сега ще
приключим с докладите по писма, след което ще дадем почивка, за
да могат всички проекти по т. 3 да бъдат изписани и след това ще
бъдат докладвани.
Колеги, давам думата на господин Ивков – Доклади по
писма.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

С вх. № ПВР-22-34 от 17.09.2016 г.,

поради голямата натовареност на ръководител група „Чужбина“
днес ми го даде на мой доклад:
„Добър вечер, моля да ме извините за късния час, имам
запитване

относно

предстоящите

президентски

избори

и

референдум. Аз съм студент, редовна форма на обучение в гр.
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София и с постоянен адрес на територията на същия град. За
съжаление участието ви в международна програма „Еразъм“
включва ходене в Европейския съюз, възпрепятства възможността
ми. Как мога да се възползвам от правото ми на глас при тези
обстоятелства?“
Проект за отговор:
„Господин Лозанов, можете да гласувате на мястото, на което
се намирате в деня на изборите и националния референдум, в случай
че там има разкрита секция, като представите личната си карта и
попълните на място декларация по образец. Местата извън страната,
в които ще бъдат разкрити секции и броят им, предстои да бъдат
определени с решение на Централната избирателна комисия найкъсно до 15.10.2016 г. и ще бъдат оповестени на сайта на комисията
своевременно. В случай че там, където се намирате, има
дипломатическо или консулско представителство на Република
България, секция ще бъде разкрита. Ако знаете къде точно ще се
намирате в изборния ден, можете да подадете електронно заявление
през интернет страницата на Централната избирателна комисия, или
писмено заявление по образец – приложение (ще го видя кой номер
е, че не го знам наизуст и ще го допълня) от изборните книжа до
дипломатическото или консулското представителство в съответната
страна не по-късно от 11.10.201 г.“
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. „
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз подкрепям изцяло
докладвания от колегата Ивков проект на отговор, като обаче под
формата на изказване искам да кажа, че не съм предоставила да се
отговори на това писмо като ръководител на групата, поради
огромната ми натовареност, както каза колегата Ивков, а с оглед на
факта, че като ръководител на група все пак не бива да
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съсредоточавам всички входящи и изходящи писма по повод
организацията на изборите извън страната в мен, като член на
Централната избирателна комисия. И председателят на Комисията
многократно беше казал, че всички ръководители на групи могат да
разпределят работата. Колеги, ние сме равнопоставени и именно
затова, че някои от нас имат функции по организация в определени
области в изборния процес, затова съм разпределила както на
колегата Ивков, така и на останалите колеги, които бяха и днес на
работна група, писма, които касаят организацията на изборите извън
страната.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Подкрепям това изказване. Няколко пъти от микрофон тук
казах, че аз съсредоточавам писмата към госпожа Ганчева в
голямата си част, но я моля в рамките на работната група да ги
разпредели тематично, така че да може всеки член на ЦИК да се
включи в докладването.
Разбира се, благодаря и на господин Ивков, че е подготвил
този отговор.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Господин Ивков, имате ли други доклади?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, нямам.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

с

това

изчерпахме точките от днешния дневен ред с изключение на доклади
по жалби и сигнали. Госпожа Матева, която днес е дежурна, има
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такъв доклад, който ще бъде върнат в залата. И с изключение на т. 3
– Регистрации.
Колеги, по трета точка имаме ли готовност?
Тъй като зная, че има твърде много проекти да бъдат
изписвани, давам условно почивка до 18,30 ч., като може да се
наложи тя да бъде и удължена. Ако тя бъде удължена, ще бъдете
своевременно информирани.
(Почивка)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър вечер, колеги!
В залата сме 11 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Колеги, всички проверки от ГД ГРАО, които са направени в
рамките на днешния ден, са се върнали обратно в Централната
избирателна комисия. Другите колеги ще се върнат в Централната
избирателна комисия в рамките на следващите дни до изтичане на
крайния срок за ГД ГРАО.
Моля първо да докладваме онези преписки, по които имаме
върнати проверки от ГД ГРАО, след това и останалите, естествено
при условията на неприключила процедура.
Колеги, кой е първи по:
3. Регистрация на инициативни комитети за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката,
регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за
участие в националния референдум.
Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
е качен проект № 3604, който е за регистрация на инициативен
комитет „Гражданско общество срещу привилегиите на партиите“ за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум, представляван от Ангел Иванов Гаджев.
Постъпило е заявление от инициативен комитет „Гражданско
общество срещу привилегиите на партиите“, представляван от Ангел
Иванов Гаджев, заведено под № 1 на 22.09.2016 г. в регистъра на
инициативните

комитети

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум
на

6

ноември

2016

г.

Заявлението

е

подписано

от

21

гласоподаватели, членове на инициативния комитет. В проекта на
решение ги виждате, за да не ги изчитам всичките. Заявена е
позиция „Да“ по първия въпрос, позиция „Не“ по втория въпрос и
позиция „Да“ по третия въпрос, като са изложени накратко мотиви в
подкрепа на всеки един от тях.
Позицията по първия въпрос „Да“ е обоснована: Дава
възможност на граждани, необвързани партийно, да участват в
представителната власт и да отговарят пред избирателите си пряко,
без натиск от страна на политическите партии.
По втория въпрос: Гласуването е право, а не задължение по
Конституция. Предлагаме въвеждането на активна регистрация като
алтернатива на задължителното гласуване.
По третия въпрос за отговор „Да“: Партийната субсидия в
България е незаслужено голяма на фона на резултатите от
управлението на политическите партии. Тя трябва да бъде намалена
драстично, за да бъдат приведени в действие принципите за
прозрачност в управлението на държавата, прокламирани от Харта
за гражданско управление.
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Приложени са необходимите документи, съгласно нашето
решение, а именно: решение за създаване на инициативния комитет;
нотариално заверени образци от подписите на учредителите на
инициативния комитет – 21 членове; декларация – Приложение №
41-НР от книжата за националния референдум – 21 членове,
Удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита
банкова сметка на името на представляващия, която ще обслужва
само

информационно-разяснителната

кампания;

имената

и

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност; списък, съдържащ имената и ЕГН на 2881
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет.
От протокола за извършена проверка от ГД ГРАО е налице
необходимият брой от 2500 гласоподаватели, които подкрепят
регистрацията.
С оглед на което са налице изискванията за регистрация,
съгласно Решение № 3452-НР и ви предлагам да регистрираме
инициативен комитет „Гражданско общество срещу привилегиите на
партиите“ с представляващ Ангел Иванов Гаджев, който е включен,
както приехме като форма, в таблицата, описваща членовете, с
въпросите, които са.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решене.
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3615-НР.
Господин Андреев, имате ли други доклади?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам още едно на доклад, а
именно проект на решение № 3605 за регистрация на инициативен
комитет за участие в информационно-разяснителната кампания,
представляван от Нестор Иванов Милов.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Нестор Иванов Мильов, заведено под № 2 в
регистъра на инициативните комитети за участие в информационноразяснителната

кампания.

Заявлението

за

регистрация

на

инициативния комитет, е подписано от 21 гласоподаватели, членове
на инициативния комитет, както са описани, за да не ги изчитам
всичките. Изложена е позиция „Да“ по всеки от въпросите на
референдума, като са обосновани накратко както следва:
Да, на първия въпрос, защото пропорционалната система
толерира партийната лоялност, а не личностите с позиция.
По втория въпрос: Да, защото така ще бъде намалена
тежестта на купения и контролирания вот.
И на третия въпрос: Да, защото не трябва в най-бедната
страна от Европейския съюз – България, партийните субсидии да са
10 пъти по-големи от тези в Германия.
Към

заявлението

са

приложени

всички

необходими

документи, съгласно наше Решение № 3452-НР от 8 септември 2016
г. за регистрация на инициативните комитети, партиите и
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коалициите

в

информационно-разяснителната

кампания

на

националния референдум.
Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената,
ЕГН и постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и
саморъчен

подпис

на

3489

гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията на инициативния комитет. Съгласно протокол с вх. №
НР-04-03-6 от 26 септември 2016 г. от извършената проверка на
подписката

са

налице

необходимите

2500

гласоподаватели,

подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.
С оглед на което и на основанията, които са посочени,
предлагам да регистрираме инициативен комитет, като същият се
представлява от Нестор Иванов Мильов.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? (Реплика от Ивайло Ивков)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: От гледна точка на условията за
регистрация на инициативния комитет, с оглед на наше Решение №
3452 сме приели условията за регистрация като в инициативен
комитет

за

президент

и

вицепрезидент,

затова

е

от

21

гласоподаватели, които го подкрепят. С оглед на което е посочено
това основание. И считам, че е правилно основанието. Нямаме
определена бройка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проведохме
определена дискусия по правните основания полу на микрофон,
полу извън микрофон. Няма лошо. Въпросът е, че уточнихме
правните основания.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,
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Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3616-НР.
Това бяха Вашите доклади, господин Андреев?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ докладчик –
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, проектът на решение е в моя папка в
днешното заседание под № 3599. Той е относно регистриране на
инициативен

комитет

„Единни

информационно-разяснителната

за

промяна“

кампания

по

за

участие

въпросите

в
на

националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от
Росица Любенова Кирова.
Постъпило е заявление от инициативен комитет „Единни за
промяна“, представляван от Росица Любенова Кирова, заведено под
№ 3 на 23 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети
за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите
на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет, поименно са посочени в проекта на решение, като
заявената е „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.
Накратко са посочени и мотивите за всяка една от позициите
в референдума.
По първия въпрос тя е обоснована, както следва: Да, защото
всеки избирател ще може да оцени личностните качества,
управленски умения, опит и знания на отделните кандидати.
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По втория въпрос позицията е обоснована, както следва: Да,
защото ще има реална 100-процентова избираемост и всеки
гражданин ще участва равнопоставено в предстоящи избори и
референдуми.
По третия въпрос позицията е обоснована, както следва: Да,
защото за един 4-годишен мандат ще бъдат спестени над половин
милиард лева държавни пари от издръжката на политическите
партии. Наравно с това партиите и коалициите ще бъдат
конкурентноспособни помежду си.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
съгласно наше Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г., в това
число и списък, съдържащ имена, ЕГН, постоянен адрес в Република
България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 4439
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет, същият е и в структуриран електронен вид на технически
носител.
От протокол с вх. № НР-04-03-8 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на
гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативен

комитет, представляван от Росица Любенова Кирова, за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320,
ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и нашето Решение № 3452-НР от 8 септември 2016
г., поради което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме

инициативен

комитет

„Единни

за

промяна“,
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представляван от Росица Любенова Кирова в състав от 21 члена, в
проекта за решение са посочени трите имена на членовете и
съответно техните ЕГН за участие в информационно-разяснителната
кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември
2016 г. с позиция „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите на
референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3617-НР.
Продължете със следващ проект.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Следващият проект е пак в моя папка. Проектът е под №
3600.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Станислав Тодоров Трифонов, заведено под № 4
на 23 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет, посочени са трите имена на всичките 21 гласоподаватели,
учредители на инициативния комитет. Заявена е позиция „Да“ в
подкрепа на всеки от въпросите на референдума.
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Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Избирателите ще могат реално да преценяват качествата на
кандидатите; ще се засили и укрепи връзката между избирателите и
народните представители; ще има по-голяма представителност на
избраните кандидати; ще се формират устойчиви и хомогенни
парламентарни мнозинства, излъчващи стабилни и ефективни
правителства.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Ще
се увеличи броят на гласуващите граждани; ще се намали влиянието
и тежестта на контролирания, манипулирания и купения вот; ще се
засили демократичната легитимност на референдумните и изборните
резултати, а оттам и авторитетът на решенията и институциите.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Намаляването на държавната субсидия е разумно, финансово
обосновано и съответстващо на бюджетното и икономическото
състояние на нашата държава; ще бъдат спестени съществени
бюджетни ресурси.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
съгласно нашето Решение № 3452-НР, в това число и списъка,
съдържащ имената, ЕГН, постоянния адрес в Република България
към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3800
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет. Същият е и в структуриран електронен вид, представен на
технически електронен носител.
От протокол с вх. № НР-04-03-11 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на
гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативен

комитет, представляван от Станислав Тодоров Трифонов, за участие
в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320,
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ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК, с оглед на което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме инициативен комитет, представляван от Станислав
Тодоров Трифонов в състав от 21 учредители, членове на
инициативния комитет, в проекта на решение са посочени трите им
имена и ЕГН, за участие в информационно-разяснителната кампания
по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с
позиция „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума,
съгласно изложените в заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, номерът на това решение е 3618-НР.
Продължете със следващ доклад.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, продължавам със следващия проект на
решение, той е под № 3601 в моя папка в днешно заседание. Той е
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относно регистрацията на инициативен комитет, представляван от
Светлана Митова Стоянова
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Светлана Митова Стоянова, заведено под № 5 на
23 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, учредители на инициативния
комитет. Поименно са посочени всичките 21 гласоподаватели.
Заявена е позиция „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите на
референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: Да –
вярваме, че само мажоритарната избирателна система дава
възможност на избирателите да гласуват за личности, които
познават и подкрепят. Пропорционалната система капсулира
политическия процес в ръцете на партийните апарати и отчуждава
гражданите.
Мотивите по втория въпрос са както следва: Ерозията на
представителната демокрация трябва да бъде преодоляна чрез
въвеждане на задължително гласуване като граждански дълг на
всеки български гражданин.
Позицията по третия въпрос, колеги, е както следва:
Партиите трябва да получат субсидия от 1 лв. за действителен глас,
защото това ще облекчи държавния бюджет и ще ограничи
разхищенията, които сега партиите правят за дейности, които нямат
нищо общо с политическата.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
съгласно нашето Решение № 3452-НР от 8 септември, в това число и
списъкът, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес в Република
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България към 8 август 2016 г., и саморъчен подпис на заявени 3565
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет. Същият е и в структуриран електронен вид, представен на
технически носител.
От протокол с вх. № НР-04-03-10 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на
гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативен

комитет, представляван от Светлана Митова Стоянова, се установява
спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за
наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи
регистрацията на инициативния комитет .
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и нашето Решение № 3452-НР от 8 септември 2016
г., с оглед което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме инициативен комитет, представляван от Светлана
Митова Стоянова в състав от 21 члена, посочени са трите имена на
учредителите на инициативния комитет, съответно техните имена за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „Да“ в
подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно
изложените в заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев
и Таня Цанева); против – няма.
Решението е № 3619-НР.
Продължете със следващ доклад, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Следващият проект на решение е с №
3602 в моя папка в днешно заседание. Той е относно регистрация на
Инициативен

комитет

„Граждани

срещу

манипулации

на

политиците“, представляван от Светислав Щерев Николов.
Постъпило е заявление от инициативен комитет „Граждани
срещу манипулациите на политиците“, представляван от Светослав
Щерев Николов, заведено под № 6 на 23 септември 2016 г. в
регистъра на инициативните комитети за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум
на

6

ноември

2016

г.

Заявлението

е

подписано

от

22

гласоподаватели, членове на инициативния комитет, посочени са
имената на членовете на инициативния комитет. Заявена е позиция
„Не“ по първия въпрос, позиция „Не“ по втория въпрос, и позиция
„Да“ по третия въпрос на референдума.
Позицията по първия въпрос е мотивирана, както следва: Не
подкрепяме мажоритарна избирателна система, защото ще се даде
възможност да бъдат избирани само тези граждани, които имат пари,
за да си платят, а и много лесно богатите ще си купуват Власт чрез
тези хора.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Не
подкрепяме

задължителното

гласуване

на

гражданите.

С

принудителни мерки не може да се упражни Свободата на избора и
това ще отблъсне избирателите.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Подкрепяме да бъде намалена субсидията и да се увеличи контролът

80
над партиите за изразходването й, както и за влиянието на едрия
бизнес над тях.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
съгласно нашето Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. Също
така е приложен и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен
подпис на заявени 2777 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията
на

инициативния

комитет

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на референдума. Същият е и
в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
От протокол с вх. № НР-04-03-4 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК за извършена проверка на списък на гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван
от Светослав Щерев Николов, се установява спазването на
разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на
необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на
инициативния комитет .
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК с оглед което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме

инициативен

комитет

„Граждани

срещу

манипулациите на политиците“, представляван от Светослав Щерев
Николов в състав от 22 члена, посочени поименно в проекта на
решение

с

техните

ЕГН,

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум
или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. с позиция „Не“
по първия въпрос, позиция „Не“ по втория въпрос, и позиция „Да“
по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в
заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3620-НР.
Това ли бяха Вашите доклади?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Имам още.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Следващият проект на решение е
№ 3600 относно регистриране на инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум, представляван от Димитър Николов
Митов.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Димитър Николов Митов, заведено под № 7 на 23
септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет, като целият състав поименно е посочен в проекта на
решение. Заявена е позиция „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите
на референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Въвеждането на мажоритарна система ще направи депутатите поотговорни и отчетни пред избирателите.
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Позицията по втория въпрос е мотивирана, както следва:
Повишаването на избирателната активност чрез задължително
гласуване ще укрепи демократичните институции и ще направи
парламента по-представителен.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Необходимо е да бъдат орязани партийните субсидии, защото с
големия им размер понастоящем се поставят в неравнопоставено
положение партии, коалиции и независими кандидати, които не
получават субсидии.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
съгласно нашето Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г.
Представен е също така и списък, съдържащ имената, ЕГН,
постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и
саморъчен подпис на заявени 3455 гласоподаватели, подкрепящи
регистрацията

на

инициативния

информационно-разяснителната

комитет

кампания

за

по

участие

въпросите

в
на

референдума. Същият и в структуриран електронен вид, представен
на технически носител.
От протокол с вх. № НР-04-03-3 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на
гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативен

комитет, представляван от Димитър Николов Митов, се установява
спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за
наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи
регистрацията на инициативния комитет.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК, с оглед което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме инициативен комитет, представляван от Димитър
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Николов Митов в състав от 21 члена, поименно посочени с техните
ЕГН, за участие в информационно-разяснителната кампания по
въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с
позиция „Да“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния
референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3621-НР.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Това бяха моите доклади засега.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме
със следващ докладчик – господин Райков.
МАРТИН

РАЙКОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, на 24.09.2016 г. в 10,10 ч. е постъпило заявление за
регистрация на коалиция „Обединени земеделци, РДП и ПСДП“ за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Подписано е от
представляващия Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 3 в
регистъра

на

коалициите

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум
на 6 ноември 2016 г. Заявена е позиция „Не“ по първи и втори
въпрос и позиция „Да“ по трети въпрос на референдума.
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Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: Ние
предлагаме

да

се

засили

мажоритарният

елемент

в

пропорционалната избирателна система.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Не,
защото сега държавата не е осигурила възможност на всички
български граждани да упражнят правото си на глас.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: Да,
като се намали чувствително и по справедлив начин.
Към заявлението са приложени следните документи следните
документи: решение от 12.09.2016 г. за подписване на коалиционно
споразумение

между

политическите

партии

за

участие

в

националния референдум; удостоверение за актуално правно
състояние от 29.08.2016 г. на партия „Обединени земеделци;
удостоверение за актуално правно състояние от 12.09.2016 г. на
партия „Българска социалдемократическа партия“; удостоверение за
актуално

правно

състояние

от

12.09.2016

г.

на

партия

„Радикалдемократическа партия на България“; удостоверение № 4800-1226 от 31.08.2016 г. на Сметната палата на партия „Обединени
земеделци“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и
2015 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец
от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-1254 от
13.09.2016 г. на Сметната палата на „Радикалдемократическа партия
на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014
и 2015 г.; удостоверение изх. № 48-00-1249 от 13.09.2016 г. на
Сметната палата на „Българска социалдемократическа партия“ за
внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
образец от подписа на представляващия партията; образец от
подписа на представляващия партия „Обединени земеделци“;
образец

от

подписа

на

представляващия

партия

„Радикалдемократическа партия на България“; образец от подписа
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на представляващия партия „Българска социалдемократическа
партия“; образец от печата на партия „Обединени земеделци“;
образец от печата на партия „Радикалдемократическа партия в
България“;

образец

от

печата

на

партия

„Българска

социалдемократическа партия“; удостоверение за новооткрита
банкова сметка на партия „Радикалдемократическа партия в
България“ с изх. № 3015 от 15.09.2016 г. от „Банка ДСК“; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3919
гласоподаватели.
От протокол с вх. № НР-04-03-9 от 26 септември 2016 г. е
установено спазването на разпоредбата на чл. 142, ал. 3 от Изборния
кодекс

за

наличие

на

необходимите

2500

гласоподаватели,

подкрепящи регистрацията на коалицията.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
Централната избирателна комисия. Предвид изложеното и на
основание чл. 16, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния
кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за прякото участие на
гражданите реши: регистрира коалиция „Обединени земеделци, РДП
и ПСДП“ за участие в информационно-разяснителната кампания в
подкрепа на въпросите на националния референдум на 6 ноември
2016 г. с позиция „Не“ по първи и втори въпрос и позиция „Да“ по
трети въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението
мотиви.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Райков.
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МАРТИН РАЙКОВ: Лицето, което ще бъде добавено в
корекцията, което отговаря за финансите, е Захари Петров Петров. В
регистъра няма регистрирани партии от коалицията за участие в
референдума.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова);
против – няма.
Колеги, номерът на това решение е 3622-НР.
Продължете със следващ доклад.
МАРТИН РАЙКОВ: На 25 септември 2016 г. в 12,20 ч. е
постъпило заявление за регистрация на инициативен комитет по
въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. от
Станислав Иванов Косаков. Заведено е под № 9 в регистъра на
инициативните

комитети

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.
Заявлението е подписано от 24 гласоподаватели, членове на
инициативния комитет в състав…
РУМЕН ЦАЧЕВ: Кой е номерът на проекта?
МАРТИН РАЙКОВ: Проектът за решение е № 3611. Не е ли
качен?
Ако искате дайте със следващия да не ви бавя.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Продължете

следващия, господин Райков, докато този бъде публикуван.
МАРТИН РАЙКОВ: Не знам защо така се е получило.

със
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам госпожа
Мусорлиева да води.
МАРТИН РАЙКОВ: Номерът на проекта ми е № 3607. Той е
качен.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Румен Асенов Маринов, заведено е под № 8 на
24.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет
в състав… Заявена е позиция „Да“ в подкрепа на всеки един от
въпросите на референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Елиминира монопола на партиите.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Ще
се намали влиянието на контролирания вот.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: В
България субсидията за политическия вот е твърде голяма на фона
на икономическото състояние и стандарт на живот.
Към заявлението се приложени: протокол от 09.09.2016 г. за
създаване на инициативния комитет за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията
по всеки от въпросите и мотивите към нея; нотариално заверени
образци

от

подписите

на

гласоподавателите,

участващи

в

инициативния комитет – 21 бр.; декларации – Приложение № 41-НР
от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на
инициативния комитет – 21 бр.; Служебна бележка от 15 септември
2016 г. от „Райфайзенбанк“ ЕАД за новооткрита банкова сметка на
името на представляващия инициативния комитет Румен Асенов
Маринов, която ще обслужва само информационно-разяснителната
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кампания в националния референдум; името и длъжността на
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на инициативния комитет, свързани с информационноразяснителната кампания – Румен Асенов Маринов; списък,
съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към
8

август

2016

г.

и

саморъчен

подпис

на

заявени

3452

гласоподаватели.
От протокол с вх. № НР-04-03-2 …
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тези подробности ги виждаме на
екраните си.
МАРТИН РАЙКОВ: … от 26 септември 2016 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” за извършена проверка на списък за наличие на
необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на
инициативния комитет.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие на гражданите.
Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за
прякото участие…
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега, виждаме го на екраните си
това. Благодаря. Достатъчен е докладът.
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3623-НР.
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Господин Райков, продължете със следващия си проект.
МАРТИН РАЙКОВ: Отива само да ги сверя.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, след това ще се
върнем към Вашите доклади, господин Райков.
Госпожа Матева е на ред.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът, който ще ви
докладвам най-напред е във вътрешната мрежа с № 3625. Това е за
регистрация на инициативен комитет за издигане на независим
кандидат за президент Йорданка Радиева Колева и независим
кандидат за вицепрезидент Веселин Димитров Христов.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Иван Стамболиев, заведено под № 14 на 26
септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети за
издигане на лицата, които ви съобщих за независими кандидати за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката.

Заявлението

е

подписано от 22 избиратели, които представляват инициативния
комитет. Към заявлението са приложени решения за създаване на
инициативния комитет от 22 септември 2016 г., нотариално заверени
образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет
– 22 броя, декларации – Приложение № 61 – 22 броя, вносна бележка
от 26 септември 2016 г. от Първа инвестиционна банка за внесен
депозит в размер на 100 лв., удостоверение за новооткрита банкова
сметка с посочен изходящ номер и дата 26 септември и списък с
имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.
Налице са изискванията на чл. 151 до 154 от Изборния
кодекс, поради което ви предлагам и на посочените основания да
регистрираме инициативен комитет в състав, както е посочено в
диспозитива на решението от 22 гласоподаватели, за издигане на
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Йорданка Радиева Колева за независим кандидат за президент, и
Веселин Димитров Христов за независим кандидат за вицепрезидент
в изборите на 6 ноември 2016 г.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3624-ПВР.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият доклад е по проект
№ 3614.
Постъпило е заявление от партия „Балканска демократична
лига“ за участие в информационно-разяснителната кампания по
въпросите на националния референдум. Заявлението за регистрация
е под № 7 от 26 септември 2016 г., заведено е в регистъра на
партиите за участие в информационно-разяснителната кампания.
Заявена е позиция „Да“ по първия и втория въпрос на референдума и
позиция „Не“ по третия въпрос на референдума. Кратката обосновка
на позициите я виждате в проекта за решение, тя съответства на
заявеното в заявлението.
Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември с Решение № 3559-ПВР
от 21 септември 2016 г. на ЦИК, поради което са налице
основанията на чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото участие, и Решение
№ 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК, относно регистрацията
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на инициативни комитети, партии и коалиции в ЦИК за участие в
информационно-разяснителната кампания.
Поради което ви предлагам

да регистрираме партия

„Балканска демократична лига“ за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум
с позиция „Да“ по първия и втория въпрос и позиция „Не“ по третия
въпрос.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Това е Решение № 3625-НР.
Продължете със следващ доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление

от

партия

„Нова

информационно-разяснителната

алтернатива“
кампания

по

за

участие

въпросите

в
на

националния референдум.
Постъпило е заявление, заведено под № 8 от 26 септември в
регистъра на партиите. Позициите, които е заявила партията, са „Да“
и по трите въпроса на референдума, като в проекта за решение са
посочени кратките обосновки на заявените позиции.
Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката с Решение № 3560-ПВР от 21
септември 2016 г., поради което ви предлагам да вземем решение, с
което да регистрираме партия „Нова алтернатива“ за участие в
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информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум на 6 ноември с позиция „Да“ по трите
въпроса.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не виждам
коментари.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3626-НР.
Продължете със следващ доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви проект № 3616. Това е заявление за
регистрация на инициативен комитет за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите за националния референдум.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Петър Кичашки, заведено под № 13 с днешна дата
в регистъра на инициативните комитети. Заявлението е подписано от
21 гласоподаватели, които са членове на инициативния комитет, с
посочените имена в проекта. Заявена е позиция „Да“ в подкрепа на
всеки един от въпросите от референдума, кратка обосновка на
позициите е записана в проекта за решение, както е посочена в
заявлението за регистрация. Към заявлението са приложени решения
за създаване на инициативния комитет от 17 септември, нотариално
заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в
инициативния комитет – 21 броя, декларация – Приложение № 41 от
всеки един от членовете на инициативния комитет – 21 броя,
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удостоверение с посочен изходящ номер от 20 септември за
новооткрита

банкова

сметка

на

името

на

представляващия

инициативния комитет, по която ще се обслужва информационноразяснителната кампания. В решението е определено и лицето, което
ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Това
е в решението, с което е създаден инициативния комитет.
Представен е и списък, съдържащ имената, ЕГН и подписите на 4058
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет.
Тъй като това ще бъде, мисля, първото решение, което ще
трябва да вземем при неприключила проверка, ви предлагам да
погледнете проекта. След изброяване на документите, които са
приложени, предложението ни с колегата Бойкинова е да напишем,
че са налице изискванията на чл. 16, съответно на Решение № 3452
от 8 септември 2016 г., след което да посочим, че регистрацията се
извършва при условията на неприключила процедура за проверка на
списъците

с

избирателите,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативния комитет, съгласно раздел II, т. 13 от Решение № 3452НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК, след което да посочим правните
основания и с това да постановим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3627-НР.
Имате ли още доклади? – Продължете, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проект № 3620 е заявление за
регистриране на инициативен комитет за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Валери Василев Венков, заведено под № 14 в
регистъра на инициативните комитети. Заявлението е подписано от
21 гласоподаватели, които са членове на инициативния комитет,
посочени са имената им. Заявена е позиция „Не“ по първия втория
въпрос на референдума, и позиция „Да“ по третия въпрос на
референдума.

Посочена е кратката обосновка на трите въпроса,

както тя е посочена и в заявлението, виждате я в проекта на
решение.
Към заявлението са приложени решение от 9 септември за
създаване на инициативния комитет, нотариално заверени образци
от подписите на 21 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет, декларация – образец № 41 – 21 броя, удостоверение от 21
септември

за

новооткрита

банкова

сметка

на

името

на

представляващия инициативния комитет, по която ще се обслужва
кампанията. Заявено е посочено името и длъжността на лицето,
което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност. Представен е и списък, съдържащ имената, ЕГН и адреса
на

3045

гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативния комитет.
Предвид изложеното добавяме, че регистрацията се извършва
при

неприключила

проверка,

както

установихме

текста

в

предходния проект за решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3628-НР.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е № 3631,
пак е за регистрация на инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната кампания.
Постъпило е заявление от представляващия инициативния
комитет Наташа Димитрова Димитрова, заведено е под № 15 с
днешна дата. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели,
описани са имената им. Заявена е позиция „Да“ по първия въпрос на
референдума, позиция „Не“ по втория въпрос, и позиция „Да“ по
третия въпрос. Виждате в проекта кратката обосновка по трите
въпроса на позициите на инициативния комитет.
Към заявлението са приложени: протокол от 5.09.2016 г. за
създаване на инициативния комитет, нотариално заверени образци
от подписите – 21 броя, декларация от членовете на инициативния
комитет – 21 броя, удостоверение от 19 септември от банка за
новооткритата банкова сметка на името на представляващия
инициативен комитет, по която ще се обслужва кампанията. Заявени
са името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите и
разходите. Представен е и списък, съдържащ имената и ЕГН, и
саморъчния подпис на 2836 гласоподаватели, които подкрепят
регистрацията.
И тук добавяме текста, че регистрацията се извършва при
неприключила проверка, съгласно раздел II, т. 13 от Решение №
3452-НР от 8 септември 2016 г. И ви предлагам да регистрираме
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инициативен комитет в състав, както е посочен, с посочените
позиции в диспозитива. И решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов,

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Това е Решение № 3629-НР.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, проектът е № 3627 за регистриране на инициативен
комитет.
Постъпило е заявление от Пламен Трифонов Христов,
заведено под № 16 от 26 септември. Заявлението е подписано от 25
гласоподаватели, членове на инициативния комитет, заявена е
позиция „Не“ по първия и втория въпрос на референдума, и позиция
„Да“ по третия въпрос. Кратките обосновки на позициите са
посочени в проекта за решение, както са заявени в заявлението.
Към заявлението са приложени протокол от 20 септември за
създаване на инициативния комитет, 25 броя нотариално заверени
образци от подписите на членовете на инициативния комитет, 25
броя декларации Приложение № 41, удостоверение от 21 септември
от

банка

за

новооткритата

банкова

сметка

на

името

на

представляващия инициативния комитет, имената и длъжностите на
лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
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отчетност. Представен е и списък, съдържащ имената и ЕГН на 3851
гласоподаватели, които подкрепят регистрацията.
Регистрацията се извършва при неприключила процедура за
проверка, съгласно раздел II, т. 13 от Решение № 3452.
Предлагам

ви

да

вземем

решение,

че

регистрираме

инициативен комитет в състав, както е посочен. Само че ще вдигнем
представляващия инициативния комитет на първо място, за да бъде
по-удобно, а не както е предложен на последно място. Посочени са
позициите в диспозитива. По първия и втория въпрос „Не“, по
третия въпрос позиция „Да“.
И решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов,

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3630-НР.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е № 3632 за
регистриране на инициативен комитет за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум.
Постъпило е заявление, подадено от представляващия
инициативния комитет Биляна Генчева Колева, заведено е под № 17
от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети.
Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, които са членове на
инициативния комитет, описани са с имената си в проекта за
решение. Заявена е позиция „Не“ по първия въпрос на референдума,
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позиция „Да“ по втория въпрос на референдума, и позиция „Не“ по
третия въпрос на референдума. В проекта за решение са описани
кратките обосновки по трите въпроса, съобразно заявлението, което
е представено в ЦИК.
Към заявлението са приложени: протокол от 12 септември
2016 г. за създаване на инициативния комитет, 21 броя нотариално
заверени образци от подписите на членовете на инициативния
комитет, декларация Приложение № 41 – 21 броя, удостоверение от
26 септември от банка за новооткрита банкова сметка на името на
представляващия инициативния комитет, по която ще се обслужва
кампанията, пълномощно на лицето, което ще отговаря за приходите
и разходите.
РЕПЛИКА: Защо пълномощно?
РОСИЦА

МАТЕВА:

Защото

така

са

го

кръстили.

Представляващият инициативния комитет е упълномощил лицето да
отговаря за приходите и разходите.
Списък,

съдържащ

имената

и

подписите

на

3477

гласоподаватели, подкрепящи регистрацията.
Регистрацията ще се извършва при неприключила процедура
за проверка, съгласно раздел II, т.13 от Решение № 3452.
Предлагам ви да вземем решение, с което да регистрираме
инициативния комитет в състав, както е посочено в диспозитива,
съобразно заявените позиции.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Това е Решение № 3631-НР.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата е качен проект
№ 3622 за регистриране на инициативен комитет за издигане на
независим кандидат за президент Николай Йорданов Панев и
независим кандидат за вицепрезидент Сали Шабан Ибрям в
изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Исай Величков
Пешев.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Исай Величков Пешев, заведено под № 11 от
26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети.
Заявлението е подписано от 27 избиратели, в състава, който е
изписан на вашите екрани.
Към заявлението е приложен протокол № 1 за създаване на
инициативния комитет от 17 септември 2016 г.; нотариално заверени
образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет
– 27 броя; декларации, наше Приложение № 61-ПВР от изборните
книжа – 27 броя; вносна бележка от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ за
депозита по чл. 1129, ал. 1 от Изборния кодекс; удостоверение за
новооткрита банкова сметка изх. № 2671 от 26.09.2016 г., издадено
от „Банка ДСК“; в протокола за създаване на инициативния комитет
е определено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с
предизборната кампания.
Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс
и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г., поради което ви
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предлагам да регистрираме инициативния комитет в състава, който
виждате изписан по-долу, за издигане на Николай Йорданов Банев за
независим кандидат за президент, и Сали Шабан Ибрямов за
независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември
2016 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от
обявяването.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3632-ПВР.
Имате ли още доклади, госпожо Грозева? Продължете.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, на същото място е качен проект
№ 3630. Проектът е за регистриране на инициативен комитет за
издигане на независим кандидат за президент Светослав Емилов
Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков
в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Светла Бригова
Аспарухова и Зарица Георгиева Динкова.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Георгиева
Динкова, заведено е под № 15 от 26 септември 2016 г. в регистъра
на инициативните комитети. Заявлението е подписано от 22
избиратели, в състава, който виждате изписан на вашите екрани
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Към заявлението е приложено решение за учредяване на
инициативния комитет от 22 септември 2016 г, в което са
определени и лицата, които ще представляват инициативния
комитет, аз ви ги изчетох; нотариално заверени образци – 22 броя на
участващите в инициативния комитет;

декларация – 22 броя;

вносна бележка от 21.09.2016 г. от БНБ за депозита по чл. 129, ал. 1
от Изборния кодекс; удостоверение за новооткрита банкова сметка с
изх. № 11-00-354 от 26.09.2016 г. на „Банка ДСК“; имената и
длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите
и счетоводната отчетност на инициативния комитет.
Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс,
поради което ви предлагам да регистрираме инициативния комитет в
изписания по-долу състав, за издигане на Светослав Емилов Витков
за независим кандидат за президент и Иван Велков Велков за
независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември
2016 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от
обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов,

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова,

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3633-ПВР.
Имате ли още доклади?
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Господин Томов, Вие казахте, че имате доклади. Сред това
ще се върнем на господин Райков.
Колеги, днес трябва да докладваме всичките си доклади по
т. 3.
Господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
В моя папка е проект за решене № 3623 относно
регистриране на инициативен комитет за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум
на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Иванов Драганов.
Заявлението е постъпило вчера – на 25 септември, и е
заведено под № 11, подписано е от 21 гласоподаватели, членове на
инициативния комитет. Заявена е позиция „Да“ и по трите въпроса
на референдума.
Обосновката на първия въпрос е: Да, защото дава възможност
на местни независими кандидати. Става дума за мажоритарния вот.
По втория въпрос: Да, защото властта ще бъде реално
представителна. Това е въпросът за задължителното гласуване.
И по третия въпрос за партийните субсидии: Да, защото ще се
облекчи бюджетът от финансиране на партийното статукво.
Приложени са изисканите решения: решение от 13 септември
за създаване на инициативен комитет, нотариално заверени образци
от подписите, декларация – Приложение № 41-НР, удостоверение от
„Алианц банк България“ АД, клон Плевен за новооткрита банкова
сметка от 16 септември 2016 г., определено е лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност и е
приложен списък, съдържащ имената, ЕГН и постоянен адрес в
Република България и саморъчен подпис на заявени 3410
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния
комитет.
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Сега трябва да добавя, че проверката на ГРАО на списъка
още не е приключила и регистрацията, която предлагам, се извършва
в условия на неприключила процедура за проверка на списъците.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Съгласно приетия преди
малко стандарт.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря за бележките, колеги.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3634-НР.
Нека довършим с проектите от господин Райков, виждам, че
вече е готов.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Имам чувството, че ще успея да
докладвам без грешка,така че ми стискайте палци. (Оживление)
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Станислав Иванов Косаков, заведено под № 9 на
25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 24 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Мажоритарната система дава предимство на личностите и личната
отговорност на избраниците пред избирателите.
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Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:
Задължителното гласуване е способ за осигуряване на максимална
представителност на управлението и намаляване на значението на
купените гласове.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Държавното субсидиране на партиите трябва да бъде силно
ограничено, за да може да има по-ефективен контрол и по-голяма
равнопоставеност между парламентарните и извънпарламентарните
партии.
Към заявлението са приложени: решение за създаване на
инициативния комитет от 17.09.2016 г.; нотариално заверени
образци

от

подписите

на

гласоподавателите,

участващи

в

инициативния комитет – 24 бр.; декларация – Приложение № 41 – 24
бр.; удостоверение от 21.09.2016 г. на „Обединена Българска Банка“
за новооткрита банкова сметка на името на представляващия
инициативния комитет Станислав Иванов Косаков; декларация от
Станислав Иванов Косаков – представляващ инициативния комитет,
че има новооткрита банкова сметка на негово име в „Обединена
Българска Банка“; заповед № 1 от 24.09.2016 г., подписана от
представляващия инициативния комитет, за лицето Маргарита
Атанасова Генчева, която ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с
информационно-разяснителната

кампания;

списък,

съдържащ

имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август
2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3457 гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.
От протокол с вх. № НР-04-03-5 от 26 септември 2016 г. на
ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на
гласоподаватели. Налице са необходимите 2500 гласоподаватели,
подкрепящи регистрация на инициативния комитет.
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Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за
прякото участие на гражданите и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от
Изборния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за прякото
участие на гражданите Централната избирателна комисия реши:
регистрира инициативен комитет, представляван от Станислав
Иванов Косаков изброен състав.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Колеги, отменям гласуването.
Моля прегласуване на така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло

Ивков,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против
– няма.
Колеги, това е Решение № 3635-НР.
Моля, господин Райков, продължете със следващия си
доклад.
След господин Райков ще бъде господин Христов.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
МАРТИН РАЙКОВ: Следващият ми проект е № 3609.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Красимира Димитрова Найденова, заведено под №
10 на 25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за
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участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е
подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния
комитет.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Мажоритарната система с абсолютно мнозинство и в два тура е подобра, защото ще доведе до окрупняване на политическите субекти
и в парламента ще участват по-малко партии. Това ще направи
управлението по-стабилно.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Чрез
въвеждане на задължително гласуване ще бъде обезсмислено
масовото купуване на гласове.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Бюджетното финансиране на политическите партии и коалиции
трябва да отговаря на изискванията за икономия и рационалност.
Намаляването на субсидиите на 1 лев/глас е целесъобразно решение.
Към заявлението са приложени протокол решение от
12.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет, нотариално
заверени образци от подписите на гласоподаватели, участващи в
инициативния комитет – 21 броя; декларации – Приложение № 41НР – 21 броя; удостоверение от 21.09.2016 г. от „Уникредит
Булбанк“ АД за новооткрита банкова сметка на представляващия
Инициативния комитет Красимира Димитрова Найденова; име и
длъжностно лице, което ще отговаря за приходите, разходите,
счетоводната

отчетност

на

инициативния

комитет,

списък,

съдържащ имена и постоянен адрес в Република България към 8
август 2016 г., саморъчен подпис на заявени 3461 гласоподаватели.
Налице са изискванията относно чл. 16 на Закона за пряко
участие

на

гражданите

самоуправление.

в

държавната

власт

и

местното
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Регистрацията се извършва в условията на неприключила
процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел II, т. 13 от
Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г.
Правя си корекция, изтривам отгоре Красимира Димитрова
Найденова в „представляван“.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имате ли
забележки?
Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
Номерът на решението Ви, уважаеми колега, е 3636-НР.
Имате ли още?
Заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Постъпило е заявление от инициативен
комитет, представляван от Надка Бориславова Готева, заведено под
№

12

на

25.09.2016

г.

Заявлението

е

подписано

от

21

гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав…
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Нашият комитет е твърдо ДА, защото смята мажоритарния избор за
решение на проблема с пряката отговорност на депутатите пред
избирателите.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Да –
защото задължителният вот ангажира всеки с отговорност както към
управлението, така и с контрол над разходването на общите ни
данъци.
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И позицията по третия въпрос: Да – защото партиите,
преминали бариерата злоупотребяват със средствата, които се
отпускат в по-голям размер.
Към заявлението са приложени: протокол – решение от
05.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет; нотариално
заверени образци от – 21 бр.; декларация –21 бр.; удостоверение от
Обединена Българска Банка; списък, съдържащ имената, ЕГН,
постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. на 3359
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура

за

проверка

на

списъците

с

гласоподавателите,

подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно
раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК.
Пак си правя корекция и махам Надка Бориславова Готева от
горе.
Това е.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колега Райков, номерът на решението Ви е 3637-НР.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Райков, имате
ли други проекти?
МАРТИН РАЙКОВ: Не.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Продължаваме

следващ докладчик – господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.

със
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Колеги, имам регистрация на две партии за информационноразяснителната кампания за националния референдум.
Едната регистрация е в моята папка, проект № 3626 за
регистрация на „Български демократичен форум“.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Български
демократичен форум“, подписано председателя и представляващ
партията, заведено под № 10 на 26 септември 2016 г. в регистъра на
партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по
въпросите на националния референдум.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: Не
подкрепяме. Макар да се избират личности, това води до двупартиен
модел, затвърждава статуквото и препятства появата на нова
партийна алтернатива.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Не
подкрепяме. Това не гарантира информиран избор, нито спира
купуването на гласове.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: Не
подкрепяме. Това не води до исканата промяна на сегашния модел за
финансиране, а ще върне зависимостта на партиите и коалициите от
частни и корпоративни интереси.
Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение
№ 2173-ПВР от 13 септември 2015 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на
ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и
коалиции в Централната избирателна комисия за участие в
информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите
на националния референдум или на алтернативната позиция на
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6 ноември

2016

г.

за

регистрация

на

партия

„Български

демократичен форум“ с позиция „Не“ по трите въпроса на
референдума.
Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за
прякото участие и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс
във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за прякото участие предлагам
Централната избирателна комисия да вземе решение, че регистрира
партия

„Български

демократичен

информационно-разяснителната

форум“

кампания

по

за

участие

въпросите

в
на

националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „Не“ по
трите въпроса на референдум, съгласно изложените в заявлението
мотиви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3638-НР.
Продължете със следващия си проект, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, проектът е № 3628. Става
въпрос за регистрация на партия Средна европейска класа за участие
в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум.
Само ще искам да допълня, че тази партия не е регистрирана
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Средна
европейска класа“, подписано от Георги Василев Манев в качеството
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му на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на
26 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в
информационно-разяснителната кампания. Заявена е позиция „Не“
на първия въпрос на референдума, позиция „Да“ на втория въпрос на
референдума и позиция „Не“ по третия въпрос на референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Гласовете, подадени за неизбраните кандидати нямат абсолютно
никаква стойност и гласоподавателите с различни социални
интереси, упражнили правото си на глас за тях остават без
парламентарно представителство.
Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Със
задължителното гласуване на изборите и референдумите ще се
повиши

активността,

легитимността

и

стабилността

на

политическите институции, излъчени чрез избори и ще се
противодейства на купуването на гласове.
Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:
Годишната държавна субсидия трябва да бъде по-голяма от един лев
за един получен действителен глас на последните парламентарни
избори, за да се ограничи непрозрачното финансиране от кръгове,
желаещи да се прокарат техните интереси, както и да бъде намален
рискът за липса на отчетност.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
състояние, удостоверение от Сметната палата, Образец на подписа
на председателя на партията, образец на печата, удостоверение от
Банка ДСК за актуална банкова сметка, протокол № 27 на
Изпълнителния съвет на партията, имената и длъжностите на лицата,
които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност, свързани с информационно-разяснителната кампания и
списък, съдържащ три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен
подпис

на

заявени

3000

гласоподаватели,

подкрепящи
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регистрацията

на

партията

за

участие

в

информационно-

разяснителната кампания.
Тук добавихме допълнително: Списъкът по т. 8 е предаден на
ГД „ГРАО“ за проверка. Към момента на постановяване на
решението не е получен резултат от проверката, поради което
регистрацията е в условия на неприключила процедура съгласно чл.
135, ал. 4 от ИК. За да бъдат еднакви ще цитираме самото решение,
защото за регистрацията на партиите има раздел III, т. 21.
Регистрацията се извършва в условията на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията на партиите, съгласно раздел III т. 21 от Решение
№ 3452-НР от 8 септември 2016 г.
Предлагам да вземем решение, че регистрира партия „Средна
европейска класа“ за участие в информационно-разяснителната
кампания с позиция „Не“ на първия въпрос, позиция „Да“ на втория
въпрос и позиция „Не“ по третия въпрос на референдума.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3639-НР.
Това бяха Вашите доклади, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам регистрация за местните
избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тя може да остане за
утре.
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Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващ доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Проектът е в моя папка с № 3636 и
той е относно регистриране на инициативен за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум, представляван от Александър Димитров
Димитров.
В заявлението, колеги,

е посочено, че инициативният

комитет е с наименование „Гласът на хората“.
Колеги, навсякъде и в думите „относно регистрация на
инициативен комитет“ ще добавя „Гласът на хората“.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от Александър Димитров Димитров, заведено под
№ 21

на

26.09.2016

г.

Заявлението

е

подписано

от

24

гласоподаватели, както следва и са изписани в проекта на решение.
Заявена е позиция „Не“ по първия и втория въпрос на референдума и
позиция „Да“ по третия въпрос на референдума. Както виждате,
позициите са обосновани с мотиви както следва. Няма да ви чета
мотивите, те са съгласно протокола от 20 септември 2016 г. за
създаване на инициативния комитет и са абсолютно същите
изложени в настоящото решение.
Към заявлението са приложени: протокол от 20 септември
2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

референдума с позиция по всеки от въпросите, както преди малко ви
изчетох – позиция „Не“ по първия и втория, и „Да“ по третия
въпрос;

нотариално

заверени

образци

от

подписите

на

гласоподавателите – 24 броя, декларации – 24 броя, удостоверения
за новооткрита банкова сметка на името на представляващия
инициативния комитет, списък с името и длъжността на лицето,
което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност
на инициативния комитет, списък, съдържащ имена, ЕГН и
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постоянен адрес в Република България към 6 август 2018 г. и
саморъчен подпис на заявени 3070 гласоподаватели, подкрепящи
регистрацията.
Списъкът, съдържащ имената, ЕГН и постоянен адрес в
Република България както на хартиен, така и в структуриран
електронен вид на технически носител е предаден на ГД ГРАО за
проверка. Към настоящия момент не е извършена проверката,
поради

което

регистрацията

се

извършва

в

условията

на

неприключила процедура за проверка на списъците, съгласно раздел
II, т. 13 от Решение № 3452, поради което ви предлагам да решим да
регистрираме инициативен комитет „Гласът на народа“ в състав
Александър Димитров Димитров – представляващ.
Чета го за протокола, знам, че в проекта не е отбелязано, но
ще бъде отбелязан и представляващият, заедно с наименованието
„Гласът на народа“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3640-НР.
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е № 3635 и е
относно регистриране на инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

националния референдум, представляван от Светозар Стоянов Съев.
Постъпило

е

заявление

от

инициативния

комитет,

представляван от господин Съев, заведено под № 22 в регистъра на
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инициативните комитети от 26.09.2016 г. Заявлението е подписано
от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав,
както са изброени и ги виждате. Заявена е позиция „Да“ по всеки от
въпросите на референдума. Виждате обосновката на позициите по
първи, втория и третия въпрос.
Към заявлението са приложени учредителен протокол от
15.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в
информационно-разяснителната кампания по въпросите, както и
решение за определяне на лицето, което да го представлява,
нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите,
участващи в инициативния комитет – 21 броя, декларации –
Приложение № 41 – 21 броя от всеки член на инициативния комитет,
удостоверение от ДСК за новооткрита банкова сметка на името на
представляващия инициативния комитет, списък с имената и
длъжностите, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност, списък, съдържащ имена, ЕГН, постоянен
адрес и саморъчен подпис на заявени 2681 гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията.
Към настоящия момент не е извършена проверка на
хартиения списък на заявените гласоподаватели, както и в
структуриран електронен вид на технически носител, предадени са
на ГД ГРАО, поради което регистрацията се извършва в условията
на неприключена процедура за извършване на проверката на
списъците

с

гласоподавателите,

подкрепящи

регистрацията,

съгласно раздел II, т. 13 от Решение № 3452 на Централната
избирателна комисия.
Предвид

изложеното

ви

предлагам

да

регистрираме

инициативен комитет в състав. И отдолу е написано, че Светозар
Стоянов Съев е представляващ инициативния комитет в състав,
както е изброен.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3641-НР.
Това ли бяха Вашите доклади?
Продължавайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият проект е под № 3633 и
той е относно регистриране на инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

на

референдума, представляван от Николай Събев Михайлов.
Постъпило е заявление от представляващия инициативния
комитет Николай Събев Михайлов, заведено под № 23 на 26.09.2016
г. в регистъра на инициативните комитети. Заявлението е подписано
от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав,
както е написан в проекта и го виждате на екраните. Заявена е
позиция „Не“ по първия въпрос на референдума, позиция „Да“ по
втория въпрос на референдума и позиция „Не“ по третия въпрос на
референдума.
В заявлението, както и в решението за създаване на
инициативния комитет подробно са описани мотивите и по трите
въпроса, съгласно заявената позиция „Не“ по първия въпрос, „Да“ по
втория и „Не“ по третия въпрос, които няма да ви изчитам.
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Към заявлението са приложени решение от 10.09.2016 г., за
създаване на инициативния комитет за участие в информационноразяснителната кампания с позиция по всеки от въпросите и мотиви
към нея, и решение за определяне на лицето, което да го
представлява, приложени са 21 броя нотариално заверени образци,
21 броя декларации – Приложение № 41-НР от книжата на
националния референдум. Приложена е справка сметка от 26.09. от
Първа инвестиционна банка за новооткрита банкова сметка на името
на инициативния комитет.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Няма как.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ще ти кажа как има как, защото е
приложен договор между представляващия инициативния комитет и
банката за открита сметка. И съответно банката не му е издала
удостоверение. Към този договор имаше и справка. И в справката
точно пише, че това е сметка, открита на името на инициативния
комитет за участие в референдума. Поради което аз считам, че има
сметка, която да обслужа. Първо, тя е новооткрита с дата 26-и, на
името на инициативния комитет и тя ще обслужва информационноразяснителната кампания…
РУМЕН ЦАЧЕВ: От днес?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно така – от днес. Дойдоха в пет
без пет, поради което предполагам, че няма как банката да им издаде
удостоверение, но считам, че това не е най-важното – дали
документът ще е удостоверение или как. Важното е, че имат сметка.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Въпросът е, че е на името на инициативния
комитет.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Титуляр на сметката е Инициативен
комитет за участие в национален референдум, клиентски номер, дата
на съставяне – 26.09.2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не
виждам.
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Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
1 (Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 3642-НР.
Колеги, има ли готови решения?
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги в моя папка от днешна дата е качен проект
№ 3638 за регистриране на инициативен комитет за участие в
информационно-разяснителната

кампания

по

въпросите

за

националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от
Каролина Бойчева Цампарова.
Постъпило е заявление подписано от представляващия
Каролина Цампарова, заведено е под № 18 на 26.09.2016 г. в
регистъра на инициативните комитети за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум
на

6

ноември

2016

г.

Заявлението

е

подписано

от

24

гласоподаватели, членове на инициативния комитет, по списък,
който виждате изписан на вашите екрани. Заявена е позиция „Да“ по
първия въпрос на референдума, позиция „Да“ по втория въпрос и
позиция „Да“ по третия въпрос на референдума.
Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:
Мажоритарната

избирателна

система

ще

даде

право

на

гласоподавателите да избират поименно и конкретно управляващите
ги лица и така те ще носят политическа и морална отговорност.
Позицията по втория въпрос е: Задължителното гласуване ще
изгради и развие истинско и отговорно общество в държавата.
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И позицията по третия въпрос е: С фиксирането на
държавната субсидия на 1 лев ще се ограничи учредяването на
политически партии, стремящи се единствено към получаването на
държавна субсидия.
Към

заявлението

са

приложени

протокол-решение

от

19.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет с позиция за
всеки един от въпросите на референдума, нотариално заверени
образци от подписите на 24 гласоподаватели, декларации – 24 на
брой, удостоверение от 26.09.2016 г. от „Тексимбанк“ АД за
новооткрита

банкова

сметка

на

името

на

представляващия

инициативния комитет Каролина Бойчева Цампарова, която ще
обслужва информационно-разяснителната кампания. С решение е
определено лицето, което ще отговаря за приходите и счетоводната
отчетност на инициативния комитет. Списък, съдържащ саморъчния
подпис на 3000 гласоподаватели.
Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление.
Регистрацията се извършва в условия на неприключена
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел II, т. 13 от
Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г.
Предвид
инициативния

изложеното
комитет,

ви

предлагам

представляван

от

да

регистрираме

Каролина

Бойчева

Цампарова в състава, който виждате със съответните ЕГН, за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември с позиция „Да“ в подкрепа на
всеки един от въпросите.
Решението

подлежи

административен съд.

на

обжалване

пред

Върховния
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева.
Колеги, коментари?
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3643-НР.
Имате ли още доклади?
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води за малко.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е № 3639 и е
относно регистриране на инициативен комитет „За многопартийна
система“ Не е изписано в проекта, но ще бъде изписано, защото така
е заявено и така инициативният комитет си е избрал име – „За
многопартийна система“, представляван от Стефан Александров
Алексиев.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет,

представляван от господин Алексиев, заведено под № 19 на
26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в
информационно-разяснителната
националния

референдум.

кампания

Заявлението

по
е

въпросите

подписано

от

на
21

гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав, който
виждате. Заявена е позиция „Не“ по първия въпрос на референдума,
позиция „Да“ по втория въпрос и позиция „НЕ“ по третия въпрос.
Позициите са мотивирани както ги виждате в проекта за
решение, а той е съгласно заявлението и протокола им за учредяване
на инициативния комитет „За многопартийна система“.
Към заявлението са приложени: протокол от 12.09.2016 г. за
създаване на инициативния комитет „За многопартийна система“ с
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позиция по всеки от въпросите, мотиви към нея и решение за
определяне лицето, което да го представлява; нотариално заверени
образци от подписите на 21 броя гласоподаватели, членове на
инициативния

комитет,

съответно

21

броя

декларации,

удостоверение от банка ДСК за новооткрита банкова сметка на
името на представляващия инициативния комитет, пълномощно с
името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност, списък, съдържащ имената,
ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 3373
гласоподаватели. Списъкът на хартиен носител и в структуриран
електронен вид на технически носител са предадени на ГД ГРАО за
извършване на проверка, поради което регистрацията се извършва в
условията на неприключила процедура за проверка на списъците с
гласоподаватели, подкрепящи регистрацията, съгласно раздел II, т.
13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г., поради което ви
предлагам да регистрираме инициативен комитет за многопартийна
система в състав, с представляващ Стефан Александров Алексиев за
участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум с позиция „Не“ по първия, „Да“ по втория
и „Не“ по третия въпрос на референдума.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в
тридневен срок от обявяването му.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим на
гласуване за този инициативен комитет.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Госпожо Бойкинова, номерът на решението Ви е 3644-НР.
Имате ли още?
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът е във вътрешна мрежа
с № 3640, като едновременно с това следва да е качена една
обяснителна записка на този инициативен комитет, която моля също
да погледнете. Сканирана е във вътрешната мрежа.
Предлагам ви проект на решение за отказ за регистрация на
Инициативен

комитет

„Справедливост“

в

информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.
Постъпило

е

заявление

от

инициативен

комитет

„Справедливост“, представляван от Калина Георгиева Маркова,
заведено под № 20 на 26 септември 2016 г. в регистъра на
инициативните

комитети.

Заявлението

е

подписано

от

25

гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав.
Заявени са позиции „Не“ и по трите въпроса на референдума,
като в проекта за решение виждате кратката обосновка на
позициите, която се съдържа и в заявлението.
Към заявлението са приложени:

решение от 26 септември

2016 г. за създаване на инициативен комитет, приложени са
нотариално заверени образци подписите на 25-мата членове на
Инициативния комитет, Декларация – Приложение № 41-НР – 25
бр.; удостоверение от 26 септември 2016 г. за новооткрита банкова
сметка на името представляващия инициативния комитет, по която
ще обслужва кампанията и списък с името и длъжността на лицето,
което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната.
По преписката не бе представен списък на лицата, съдържащ
имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август
2016 г. и саморъчен подпис нито на хартиен носител, нито в
структуриран електронен вид, каквото е изискването на Централната
избирателна комисия, посочено в Решение № 3452-НР от
8 септември 2016 г., раздел ІІ, т. 10, буква „д“.
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Тук пропуснах да го опиша, но вместо подписката за
подкрепа е представена обяснителна записка, като представляващата
Инициативния комитет заяви, че в обяснителната записка подробно
е изразено становището на Инициативен комитет „Справедливост“
защо считат, че изискването на Централната избирателна комисия за
представяне на подписка е незаконосъобразно. И по изложените в
обяснителната записка причини те не представят списък с подписите
на избирателите.
Ще добавя обяснението за обяснителната записка в проекта
за решение, тъй като го пропуснах сега при писането. Но ще
добавим, че е представена обяснителна записка от 26 септември
2016 г., която съдържа мотивите на инициативния комитет защо
счита за незаконосъобразно изискването на ЦИК за представяне на
списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на Инициативния
комитет.
Документите са представени в Централната избирателна
комисия на 26 септември 2016 г. , като сме записали в 17,00 ч., тъй
като знаете, че практиката на ЦИК е, че като изтече срокът за
регистрация, който е уреден в хронограмата и в решението,
инициативните комитети, които са в сградата, се приемат
документите им за регистрация, но самите документи са обработени
след 17,00 ч. и това е записано в регистъра. Тъй като последният
срок е 17,00 ч., затова в решението съм посочила 17,00 ч. Ако
смятате, че е добре, ще добавя и точния час, в който са заведени в
регистъра.
С посочените мотиви Централната избирателна комисия,
изхождайки от хронограмата за произвеждане на националния
референдум, а именно т. 23, приема, че крайният срок за
регистрация е преклузивен и не може да се удължава, поради което
не са налице са изискванията чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие
и Решение № 3452 на ЦИК от 8 септември относно регистрация на
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инициативни комитети, поради което и на посочените правни
основания ви предлагам да вземем решение, с което да откажем
регистрацията на този инициативен комитет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, добавям „раздел II, т. 11 от
Решение № 3452-НР“ в правните основания, след „чл. 7, ал. 1“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3645-НР.

…
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа Матева
има думата по:
8. Доклади по жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа в папка с
моите инициали би следвало да е проектът за решение по жалба на
Реформаторски блок.
Аз ви докладвах жалбата на 21 септември 2016 г., ако си
спомняте, но тъй като не беше подписана Централната избирателна
комисия взе протоколно решение да бъдат дадени указания на
жалбоподателя да бъде подписана жалбата в тридневен срок от
даване на указанията и ако не бъдат отстранени нередовностите
няма да се произнасяме. Но с писмо жалбата е пристигнала в
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оригинал, подписана от пълномощника на жалбоподателя –
адвоката, посочен в жалбата. И е пристигнала в Централната
избирателна комисия на 22 септември, и допълнително на
26 септември също е получена в Централната избирателна комисия,
така че са отстранени нередовностите по самата жалба, тя вече е
подписана.
Всъщност това е жалба срещу мълчаливия отказ на Общинска
избирателна комисия Ружинци да се произнесе по заявление с вх. №
7 от 20 август 2016 г., с което от жалбоподателя Борислав Георгиев
Борисов е подадено заявление за регистрация на Коалиция
„Реформаторски блок“ за участие в изборите за общински съветници
в община Ружинци, насрочени за 2 октомври.
Със заявление обаче с вх. № 11 от 22 август 2016 г. това
заявление № 7 е оттеглено от другия пълномощник на коалицията –
Розалин Милифонов Станев. За района на община Ружинци
Реформаторският блок е упълномощил двама представляващи, които
са упълномощени заедно и поотделно да представляват коалицията,
а именно това са лицата Розалин Милифонов Станев и Борислав
Георгиев Борисов. Те са преупълномощени от Найден Зеленогорски,
Борислав Миланов, Белгин Якубов и Пламен Кръстев, които са
упълномощени само заедно да представляват Реформаторски блок
от Николай Ненчев, Меглена Кунева, Радан Кънев, Корман
Исмаилов и Божидар Лукарски.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само заедно?
РОСИЦА МАТЕВА: Тези четиримата само заедно, а те са
преупълномщили
представляват

Розалин

Станев

Реформаторски

блок

и

Борислав

заедно

и

Борисов

да

поотделно

на

територията на община Ружинци.
Борислав Борисов е подал заявление № 7 за регистрация на
Реформаторски блок в Общинската избирателна комисия, а Розалин
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Михайлов го е оттеглил на 22 август, като едновременно с това на 22
август Розалин Станев е преупълномощил…
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

А

той

има

ли

право

да

преупълномощава?
РОСИЦА МАТЕВА: Има право да преупълномощава,
проверила съм го. Преупълномощил е Генадий Петков Велков да
представлява коалицията и да участва в преговори за местни
коалиции.
Генади Велков е представлявал Реформаторски блок и е
подписал коалиционно споразумение. Подадено е заявление също на
22 август за регистрация на местна коалиция „ГЕРБ, АБВ,
Реформаторски блок и БДЦ“ за участие в новите избори.
(Оживление) Като по това заявление Общинската избирателна
комисия се е произнесла с Решение № 233-МИ от 22 август 2016 г.
От жалбоподателя е подадена и молба с вх. № 24 от 7
септември 2016 г., с което се изисква от Общинската избирателна
комисия Ружинци да им даде писмена информация какво се е
случило със заявление № 7 и заявление № 11.
С писмо с изх. № 6 от 14 септември 2016 г., заместникпредседателят на Общинската избирателна комисия Ружинци е дал
подробна информация за ситуацията, която ви разказах.
Предлагам ви да вземем решение, с което да оставим без
разглеждане жалбата от Борислав Георгиев Борисов, тъй като
считам, че същата е недопустима, подадена е след срока, предвиден
за обжалване, отпаднал е правният интерес на лицето от
произнасяне, а е изтекъл и преклузивният срок за регистрация на
партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК, който,
съгласно фонограмата за новите избори, е 22 август 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Колеги?
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Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едни уточняващи въпроси, тъй
като единият пълномощник е подал заявление за регистрация, друг
пълномощник оттегля заявлението – това е едно на ръка. Друго ме
интересува – кой е подписал за регистрация на местната от всичките
коалиции?
РОСИЦА МАТЕВА: За регистрацията на местната коалиция
е подписало трето лице, което е преупълномощено от Розалин
Станев.
Борислав Георгиев Борисов и Розалин Милифонов Станев са
упълномощени заедно и поотделно да представляват Коалиция
„Реформаторски блок“ на територията на община Ружинци. Единият
е подал заявление за регистрация, другият го е оттеглил. Вторият,
който е оттеглил заявлението за регистрация, е преупълномощил
третото лице – Генади Петков, което да участва в преговорите за
местна коалиция, който е подписал коалиционното споразумение.
Внесена е за регистрация местната коалиция и всичките заявления са
разгледани в заседание на 22 август 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз считам, че жалбата е недопустима
и на още едно основание. Считам, че не е налице мълчалив отказ,
защото Общинската избирателна комисия е била десезирана. Тоест
тя няма по какво да се произнесе. Без предмет е. Тя няма нито
изричен, нито писмен, нито какъвто и да е отказ, защото тя е
десезирана, тоест тя не следва да се произнася, от нея няма никой
какво да очаква.
РОСИЦА МАТЕВА: По какво да се произнесе?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тоест не е налице и мълчалив отказ.
Поради което това е още едно основание за недопустимост на
жалбата и да я оставим без разглеждане. За пълнота на проекта.
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Аз считам, че безспорно Общинската избирателна комисия е
била десезирана. След като си оттеглиш заявлението не знам какво
очакваш.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам процедурно предложение да
прекратим дебатите с оглед на това, че се говори на микрофон и
извън микрофон. Очевидно, че проектът на решение, както ни е
предложен, се възприема в ЦИК. Аз поне не видях някой да
предложи някакво противно мнение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това е процедура за прекратяване на дебатите.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, заедно с корекциите, които госпожа Матева отрази.
РОСИЦА МАТЕВА: И допълнението от колегата Бойкинова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.
Колеги, моля режим на прегласуване, защото за пореден път
поименното гласуване не е отразено точно.
Режим на прегласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна
Сидерова); против – 1 (Георги Баханов).
Колеги, това е Решение № 3646-МИ.
Колеги, давам думата на господин Христов по:
7. Регистрации на партии за участие в частичните местни
избори.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в
моята папка има проект за решение за допускане на коалиция
„Реформаторски блок“ за участие в частичните избори за кмет на
район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно,
община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево,
община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.
Постъпило е заявление от коалиция „Реформаторски блок“,
подписано

от

Веселина

Кирилова-Стаменова,

надлежно

упълномощено лице от представляващите коалицията Николай
Ненчев, Меглена Кунева, Радан Кънев, Корман Исмаилов и Божидар
Лукарски чрез Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов
Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев,
заведено под № 1 на 26 септември 2016 г. в регистъра на партиите,
за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“,
Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин,
област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен,
област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.
Заявеното наименование за вписване върху бюлетините е
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.
Към заявлението са приложени удостоверения за актуално
състояние на петте партии, удостоверения от Сметната палата –
също на всички пет партии, и банкова референция с изх. № 0816-65010411 от „УниКредит Булбанк“ АД за открита банкова сметка на
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името на партия Съюз на демократичните сили, която ще обслужва
само предизборната кампания на коалиция „Реформаторски блок“,
пълномощно от четиримата управляващи коалицията в полза на
Найден Зеленогорски, Борислав Миланов, Белгин Якубов, Пламен
Кръстев и Емил Маричков, и пълномощно от последните петима в
полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, която внесе
документите.
Коалицията е регистрирана в ЦИК, съгласно решение №
2039-МИ от 9 септември 2015 г. за участие в общите избори за
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Налице са
изискванията по чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане
на коалиция Реформаторския блок за участие в частичните избори за
кмет на район „Младост“, Столична община, н за кмет на кметство
Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство
Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември
2016 г.
Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл.
463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
допуска коалиция „Реформаторски блок“ за участие в частичните
избори за кмет на кмет на район „Младост“, Столична община, н за
кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет
на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на
6 ноември 2016 г. Наименованието на партията за отпечатване в
бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режимна гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3647-МИ.
По точка Разни.
Господин Пенев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, един съвсем кратък доклад.
Днес бе проведено заседание на Конкурсната комисия за
избор на експерт информационни и комуникационни технологии.
Постъпили са документи от пет лица. Четирима от тях са допуснати
до теста и интервюто. Един от кандидатите не е представил
необходимите документи за продължителност на професионалния
му опит.
Комисията реши да проведе тест интервюто на 4 октомври в
10,00 ч. Протоколът ще бъде публикуван, съгласно условията на
обявата на интернет страницата на ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги,

докато

изчакваме

последния

проект,

малко

предварително, но информацията от този проект на решение ще бъде
включена в писмата, които ви предлагам.
Във вътрешната мрежа, извън папките на отделните колеги,
има два проекта на писма с № 7985, съответно № 7986.
Колеги, предлагам ви да приемем решение, с което да
одобрим изпращане до председателя на Сметната палата на
Република България, на основание чл. 136, ал. 1 от Изборния кодекс,
списъци с данните за банковите сметки, предназначени за
обслужване на предизборната кампания за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. и имената и
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длъжностите на лицата, които са определени да отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164 от
Изборния кодекс, на партиите, коалициите и инициативните
комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
А с второто писмо ви предлагам да изпратим до председателя
на Сметната палата на Република България на основание § 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, и
същите разпоредби от Изборния кодекс, списъци с данни за
банковите сметки, предназначени за обслужване на информационноразяснителната кампания за националния референдум, респективно
имената и длъжностите на лицата, които са определени да отговарят
за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативните
комитети, партиите и коалициите, регистрирани за участие в
информационно-разяснителната

кампания

на

националния

референдум.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Подлагам двете писма анблок на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е № 3641 относно
регистрация на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“
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за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите
на националния референдум.
Постъпило е заявление за регистрация, подписано от
представляващия партията и председател Иван Иванов Търпоманов,
заведено под № 11 на 26 септември 2016 г.. Заявена е позиция „Да“
по всеки от въпросите на референдума, и по трите въпроса.
Позицията по въпросите е обоснована както е изписано в проекта,
която няма да ви чета.
Към заявлението са приложени удостоверения за актуално и
правно състояние на партията от 29.09.2016 г., удостоверение от
Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013,
2014 и 2015 г., образец от подписа на председателя на партията,
образец от печата на партията, удостоверение от Юробанк за
актуална банкова сметка, по която ще се обслужва информационноразяснителната кампания, списък с имената и длъжностите на
лицата, които ще отговарят за приходите и разходите и счетоводната
отчетност, списък, съдържащ три имена, ЕГН, постоянен адрес и
саморъчен подпис на заявени 2595 гласоподаватели. Списъкът на
хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител е предаден на ГД ГРАО за проверка. Към момента на
постановяване на решението не е получен резултат от проверката,
поради което регистрацията е в условията на неприключила
процедура, съгласно раздел III, т. 21 от Решение № 3452.
На основание чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс налице са
основанията за регистрацията, поради което ви предлагам да
регистрираме партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за
участие в информационно разяснителната кампания с позиция „Да“
по всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в
заявлението мотиви.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в
тридневен срок от обявяването му.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3648-НР.
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувана последната към настоящия момент редакция
на документацията за откриване на процедурата по възлагане
отпечатването на хартиените бюлетини. Днес имахме заседание на
Работна група 1.2. Благодаря на колегите Йорданка Ганчева и
Росица Матева. Обсъдихме някои от въпросите, по които трябва
Централната избирателна комисия да вземе решение, за да може да
имаме предложение на работната група на заседание на ЦИК.
Моля

всеки,

който

има

възможност

да

погледне

документацията, да я види, за да може в сряда да влезе на заседание
като точка в дневния ред, за да можем да изпратим поканата и
евентуално на 7 или 10 октомври да имаме получена оферта от
печатницата на БНБ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Солакова.
Колеги, преди да закрия днешното заседание, позволете ми да
ви информирам, че за осем часа заседание днес взехме 40 решения с
номер и още редица протоколни. Благодаря ви за труда днес.
Пожелавам ви приятна вечер.
Закривам днешното заседание.
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Свиквам следващото заседание утре в 14,00 часа.
(Закрито в 22,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

