ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 406
На 1 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

I. Местни избори
1. Регистрации на партии за участие в частичните местни
избори.
Докладчик: Мартин Райков
II. Избори за президент и вицепрезидент на републиката
2. Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката.
Докладчици: Метин Сюлейман
Мартин Райков
3. Проект на решение относно реда за предоставянето и
разходването на средствата за медийни пакети в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Докладчик: Александър Андреев
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4. Проект на решение относно реда за предоставянето и
разходването на средствата за медийни пакети в националния
референдум.
Докладчик: Александър Андреев
5. Проект на решение относно условията и реда за
извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и
регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за
президент и вицепрезидент и националния референдум.
Докладчик: Таня Цанева
ІІІ. Други
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладчици: Александър Андреев,
Метин Сюлейман,
Румен Цачев
7. Доклади по писма.
Докладчици: Метин Сюлейман,
Таня Цанева, Йорданка
Ганчева, Александър
Андреев, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Румен
Цачев, Иванка Грозева,
Росица Матева, Мария
Мусорлиева
8. Разни.
Докладчик: Йорданка Ганчева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
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Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова и Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 15,45 ч. от госпожа Ивилина
Алексиева – председател на комисията, и председателствано от
Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията, и
госпожа Севинч Солакова – секретар на комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги!
В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание.
Колеги, по обективни причини, както успявате да чуете,
упълномощавам госпожа Мусорлиева да води днешното заседание.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Благодаря,

госпожо

председател.
По обективни причини, уважаеми колеги, отсъстват Ивайло
Ивков, Владимир Пенев и Мария Бойкинова. Всички останали са
тук.
Виждате дневния ред. Моля да се заявите, в случай че имате
допълнителни точки към него.
Използвам възможността да се включа към писма за
протоколно решение, което до вчера си бяхме казали, че е хубаво да
вземем.
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще моля да ме включите в Доклади по
писма. И в някакъв момент за кратко – Разяснителна кампания.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за писма информативно.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател,
имам готовност да докладвам рубрика „Въпроси и отговори“ за
националния референдум. В зависимост от така предложения
дневен ред – където прецените. Като нова точка от дневния ред.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, включен сте.
Уважаеми колеги, ако няма други предложения, моля да
допълним дневния ред, така допълнен.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
И колкото и да ни е приятно заедно, ви моля днес за краткост
и компактност на докладите.
По първа точка от дневния ред:
1. Регистрации на партии за участие в частичните местни
избори.
Господин Мартин Райков, заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление на 1 октомври 2016 г. в 12,50 ч. за регистрация на партия
„Движение Гергьовден“ 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, насрочени на 6 ноември 2016 г. Подписано е от
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Драгомир Желчев Стефанов – председател и представляващ
партията. Заведено е под № 24.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 8 септември 2016 г.,
образец от подписа на представляващия, образец от печата,
удостоверение от Сметната палата от 12.09.2916 г., удостоверение за
актуална банкова сметка, списък, съдържащ три имена, ЕГН,
саморъчен подпис на заявени 3190 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията, уведомително писмо за лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност в
партията, пълномощно в полза на Надя Асенова Ангелова. Заявено е
искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
„ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
Към момента на постановяване на решението не е
приключила проверката по смисъла на чл. 133, ал. 3 и т. 5 от
Изборния кодекс, предвид което регистрацията на партията се
извършва в условия на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4.
Регистрира партия „Движение Гергьовден“ за участие в
частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община,
кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет
на кметство Друмево, община Шумен, насрочени на 6 ноември
2016 г. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, господин
Райков.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Уважаеми колега Райков, номерът на решението Ви е 3700МИ.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля комисията да излезем с едно
протоколно решение, с което да анулираме удостоверението на
Народен съюз като коалиция от 2015 г. и да издадем ново, в което да
отсъства „Гергьовден“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, всички
разбрахме за какво става въпрос.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 3 (Емануил
Христов, Иванка Грозева и Румен Цачев).
И да гласуваме, уважаеми колеги, протоколно решение за
промяна на регистрацията в публичния регистър.
Прекъсваме гласуването. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, имаме заявление от
движение „Гергьовден“, което на 25 октомври 2015 г. е
регистрирано като част от коалиция за самостоятелна регистрация за
участие в изборите в район „Младост“. Така ли е? Така е. Такъв е
фактът. Така ли точно пише, колега Райков? Пише „постъпило под
№ 24 в регистъра“ не само в „Младост“, а и за другите два вида
избори. Ние нямаме заявление за излизане от коалицията.
РЕПЛИКИ: Имаме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има заявление и го казаха.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Казаното няма никакво значение, ако
не е вписано в решението. В устния доклад какво значи?
Срещу тази бланка има ли предложен проект за решение?
Трябва да вземем проект за решение за промяна в състава на
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коалицията, поради подадено заявление от партия да напусне, то да е
с по-преден номер и със следващ номер да регистрираме партията за
самостоятелно участие в изборите. Не е обратно. Първо трябва да
излезе от коалициите. Има изричен текст в закона, че партиите,
които са в състав на коалиция, не могат да участват самостоятелно.
Много ви моля!
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Райков, моля Ви да
изпишете решение, за да го гласуваме с този номер, и след това –
това решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще подпомогна колегата, защото е
нов казус, който за първи път ни се налага.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Румяна Сидерова е права, аз се сетих
като последица, а то всъщност трябва да бъде предварително.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, госпожо
Сидерова. Вие ще подпомогнете господин Райков. Това решение ще
бъде с последващ номер и ще трябва да отменим предното.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, ще вземе този номер първото
решение, а това, което гласувахме, ще има последващ номер.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
отменям този номер на решението и като се внесе другото решение,
то ще вземе този номер, а това, което гласувахме, ще вземе
последващ.
По втора точка:
2. Регистрация на кандидатски листи в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Господин Метин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в днешното
заседание в папка с мои инициали е проекта на решение за
регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на
републиката, издигнати от инициативен комитет, представляван от
Ивайло Велинов.
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Постъпило е предложение от инициативен комитет за
издигане на независим кандидат за и вицепрезидент на републиката,
подписано от Ивайло Пламенов Велинов, представляващ
Инициативен комитет, регистриран с Решение № 3572-ПВР от
21 септември 2016 г. на ЦИК, заведено под № 10 на 29 септември
2016 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на
републиката, за регистрация на кандидат за президент Румен
Гълъбинов Гълъбинов, със съответното ЕГН и постоянен адрес в гр.
София и кандидат за вицепрезидент Веска Атанасова Волева със
съответното ЕГН и постоянен адрес в гр. София.
Към предложението са приложени: заявление-декларация –
Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от Румен
Гълъбинов Гълъбинов; заявление-декларация – Приложение № 67ПВР от изборните книжа, подписано от Веска Атанасова Волева;
списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
3386 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите
кандидати за президент и вицепрезидент, същият и в структуриран
електронен вид, представен на технически носител.
От протокол с вх. № ПВР-04-03-28 от 30 септември 2016 г. от
ГД „ГРАО“ за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент
и вицепрезидент, се установява спазването на разпоредбата на
чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели,
подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.
С оглед което предлагам да приемем решение, с което да
регистрираме за кандидат за президент Румен Гълъбинов Гълъбинов
със съответното ЕГН и постоянен адрес в гр. София, и за кандидат за
вицепрезидент Веска Атанасова Волева със съответното ЕГН и
постоянен адрес в гр. София, издигнати от инициативен комитет,
представляван от Ивайло Пламенов Велинов.
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от
обявяването му пред Върховния административен съд чрез
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, и Таня Цанева); против –
няма.
Уважаеми колега Сюлейман, този номер на решение е 3702ПВР.
Кой ще докладва следващото решение?
Ще изчакаме колегата Райков.
Преминаваме към следваща точка:
3. Проект на решение относно реда за предоставянето и
разходването на средствата за медийни пакети в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз мога да
докладвам това, което вчера се приеха като промени.
В т. 3 след „услуги“ по предложение на нашия председател и
след гласуване Централната избирателна комисия прие „телевизии
и радиа с национален обхват“.
В т. 14 датата, която е добавена, е 22.03.2016 г.
Точка 18 си остана по този начин, който беше гласувана като
проект.
В т. 25 вместо „но не по-късно от деня на изборите“, беше
заменено с „но не по-късно от първото договорено излъчване“.
В т. 26.1 датата, която сложихме „но не по-късно“ е
5.12.2016 г.
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И в т. 33, която е телефоните за комуникация с лицето за
контакт и лицето за контакт, оставихме да бъдат уточнени в
оперативен план, тъй като това е въпрос на организационната част за
медийните пакети.
Това са промените, които вчера бяха приети.
ПРЕДС.
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Колеги,
други
предложения имате ли към точките? Имате ли нови предложения
днес?
Аз имам предложение – към т. 3 да бъдат включени и печатни
медии с национален тираж.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман и Румен Цачев); против – 3
(Александър Андреев, Росица Матева и Таня Цанева).
Отрицателен вот – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съвсем кратък.
Уважаеми колеги, гласувах „против“ не защото съм против
да бъдат включени печатните издания, но така, както във
вчерашното обсъждане, против съм с оглед целите на закона да
бъдат ограничени само до медиите с национален обхват
предоставянето на медийни пакети.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Други предложения за проекта, колеги, имате ли, за да ги
включим и да гласуваме целия проект?
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Само бих искала да си изясним какво
значи понятието медии с национален обхват и как ще ги определим
кои са? Къде има легално определение на това?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, за да изчистим текста,
който остана приет от Централната избирателна комисия, е
следният: „Средства за медийни пакети са за сметка на държавния
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бюджет и се използват за заплащане на различни платени форми за
отразяване на предизборната кампания чрез доставчици на медийни
услуги – телевизии и радиа с национален обхват, и печатни медии с
национален тираж.“
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега.
РОСИЦА МАТЕВА: Само искам да поясня, че чл. 149
визира доставчици на медийни услуги с национален обхват, които
са не само телевизиите, а и радиа, и други електронни медии. А ние
информацията от СЕМ сме я искали само за телевизиите с
национален обхват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли друг
предложения към това решение
Режим на гласуване на цялото решение, уважаеми колеги, за
да отиде за съгласуване с Министерството на финансите.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Метин Сюлейман и Румен Цачев,); против – 4 (Александър
Андреев, Камелия Нейкова, Росица Матева и Таня Цанева).
Изпращаме го веднага на Министерството на финансите за
съгласуване и тогава ще получи номер.
Благодаря много.
По следваща точка:
4. Проект на решение относно реда за предоставянето и
разходването на средствата за медийни пакети в националния
референдум.
Колега Андреев, пак сте Вие
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, следващият
проект е № 3262 в моята папка от 29-и.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Има ли разлика?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-8 от 29.09.2016 г., което е съгласувателното писмо от
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Министерството на финансите, получено в отговор на нашето
писмо, което сме изпратили на основание протоколното решение, с
което приехме двата проекта на медийни пакети.
По отношение на решението относно реда за предоставяне и
разходване на средства за медийни пакети, на същото във връзка с
посочените от Изборния кодекс основания, считат, че би следвало да
бъдат включени единствено като основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл.
178 от Изборния кодекс.
В тази връзка аз лично считам, че основанията, както са
посочени от Централната избирателна комисия, и добавяйки
писмото, което е съгласувателно, получено от Министерството на
финансите, следва да останат като основания, тъй като уредбата на
медийните пакети, които се предоставят по отношение на
информационно-разяснителната
кампания
на
националния
референдум, се съдържат в чл. 16, ал. 2 и ал. 3, които обаче от своя
страна препращат към разпоредбата на чл. 178 от Изборния кодекс, с
оглед предоставянето на медийните пакети по отношение на реда, на
който следва да бъдат предоставени.
Отделно от това считам, че би следвало да се запазят като
основания и текстовете, които са свързани с условията, реда и
финансирането на информационно-разяснителната кампания. Затова
предлагам в тази си част да запазим основанията така, както ние сме
ги посочили.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз и в предното решение
го предложих няколко пъти и то влезе, никой нямаше нищо против,
тук също ще го предложа – чл. 57, ал. 1, т. 22 и 23.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на самия текст,
извън основанията, ви зачитам, въпреки че и самото писмо е качено
в папката ми от 29-и, по т. 8 използваната дефиниция на доставчик
на медийна услуга следва да бъде възпроизведена изцяло в
съответствие с §1, т. 16. Аз лично приемам този техен коментар и
така съм го включил в текста на т. 8 от нашето решение.
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В т. 13 частта от текста, отнасяща се до отразяване на
предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката следва да отпадне. Считам, че в случая може би
неправилно е изтълкувано от страна на Министерството това, което
ние сме имали предвид, а именно, че тарифите, които се публикуват
от страна на доставчиците на медийни услуги в рамките на 40дневния срок преди изборите, са едни и при условие, че са
публикувани за президент и вицепрезидент на републиката, ние,
както и в предходните избори, приехме, че тези цени са и по
отношение на информационно-разяснителната кампания. Тоест, не
следва да обявяват втори, те са си изпълнили тяхното задължение за
публикуване. Ако Централната избирателна комисия счита, че би
следвало да има, но така или иначе само да ви уведомя, че срокът за
обявяване така или иначе вече изтече – той е 26 септември и при
всички случаи те може и да са обявили само за президент и
вицепрезидент, а отделно за информационно-разяснителната
кампания да не са публикувани.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз считам, че същите
поправки, които направихме в предишния проект, и както приехме
решението, трябва да бъдат транспонирани в това решение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване това решение – всички поправки в предното решение да
бъдат транспонирани респективно към настоящото.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ние ще трябва да приемем, че това, което е
за изборите, се отнася и за националния референдум.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Същото казва и госпожа
Грозева.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, отделно от
това аз лично считам и мисля, че колегата Цачев подкрепя моето
мнение, тоест да остане текста така, както е. Ако има други мнения в
тази насока, може да ги чуем.
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И в т. 19 има една техническа грешка по отношение на
изписването на думата „вид“, което е „вида“, а не „видът“. В тази
връзка са направени поправките.
Остава да уточним дали по отношение на т. 13 – там, където е
предвиден срок, в който следва да са регистрирани, да бъде прието
по същия начин, както е в решението за президент и вицепрезидент.
И по отношение на т. 26 – в същия смисъл ние там определихме 5
декември. Аз предлагам сроковете, както са определени в
предходното решение, така и до бъдат определени тук. Това, което
остава евентуално, е да се приеме дали в т. 3 ще бъдат включени по
отношение само на доставчиците, които са с национален обхват, а
именно телевизии и радиа, и печатни медии с национален тираж.
Извинявам се, в т. 2 е тук точка 3, която ние приехме като текст в
предходното, където определихме кои ще са доставчиците на
медийни услуги. Това имам предвид.
И влизането в сила на договорите пак си остава, както е в
предходното.
В т. 24 и тук – „но не по-късно от деня на референдума“ по
отношение на сключването на договора до кога да бъде изпратен.
Тук също е това, което приехме при другото решение в т. 25, а
именно да е денят на първото излъчване.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Значи не се налага, Вие
приехте тези поправки.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не съм приел. Аз казвам: дали
да се приемат?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, тогава подлагам на
гласуване предложението на госпожа Грозева.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Повтарям за тези, които може би
са се объркали.
В т. 2 на това решение да бъдат включени само националните
медии с национален обхват.
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В т. 13 да бъде добавено „22 март 2016 г., както приехме
седем месеца и половина с оглед задължението да имат обявени
тарифи преди за търговска реклама.
В т. 24, „но не по-късно от деня“ тук е останало „на
изборите“, а трябва да е „деня на референдума“, тъй като това е за
националния референдум, първото излъчване – както беше прието
при президент и вицепрезидент.
В т. 26 да бъде „не по-късно от 5.12.2016 г.“ – това, което е по
предложението и на колегата Грозева, тоест да бъдат включени тези
промени.
Ако се приеме и тук да ги има, аз ще ги нанеса.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
гласуваме предложението на госпожа Грозева тези промени да бъдат
нанесени в тези точки, както ги изброи докладчикът.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман и Румен Цачев,); против – 4
(Александър Андреев, Камелия Нейкова, Росица Матева и Таня
Цанева).
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, тъй като аз
съм докладчик, гласувах „против“ не защото съм против самия
проект на решение за медийните пакети. Аз съм против по
отношение на това да бъдат включени единствено медиите с
национален обхват в медиите, които биха могли да се ползват от
медийните пакети с оглед и изложените при обсъждането на
първия проект съображения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И, уважаеми колеги,
режим на гласуване на цялото решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман и Румен Цачев,); против – 4
(Александър Андреев, Камелия Нейкова, Росица Матева и Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, това решение за момента е протоколно и
отива за съгласуване с министъра на финансите.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да бъде изпратено с писмо
отново за съгласуване в частта, в която са изменени с оглед това
да не бъде отново разглеждан целият проект. Просто с оглед и по
оперативност да могат да бъдат приети.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега
Андреев.
Режим на гласуване на това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– няма.
Преминаваме към следваща точка:
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо с вх. № към МИ-06-625 от 29.09.2016
г., с което сме дали разрешение на община Горна Оряховица за
отваряне на запечатаните помещения и извършване на архивиране
на книжата от Местните избори 2011 г., Изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2007 г.
С писмото ни е изпратен акта за унищожаване на неценните
документи с изтекъл срок и акта за заповедта за назначаване на
комисията, тоест документите, които са свързани със самото
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архивиране на изборните книжа и материали от Местните избори и
от изборите за Европарламент.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № МИ-14191 от 26 септември 2016 г. Това е писмо, получено по
електронната поща от кмета на община Кърджали, с което се
обръща към нас с искане за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за общински съветници и кметове на 25
октомври 2015 г., с цел в това помещение да бъдат прибрани
изборните книжа и материали от частичните избори за кмет на
кметство Петлино и кмет на кмет на кметство Калоянци, насрочено
за 2 октомври.
В тази връзка ние вече сме приели Решение № 3680-МИ от
29.09.2016 г. Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Преминаваме към следваща точка:
7. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви отново вх.
№ ПВР-22-85 от 24 септември. Това всъщност е писмо, получено по
електронната поща от Ганка Александрова ХаджипетроваСтанчева, която би желала да си промени заявлението за гласуване
в чужбина, като в подаденото от нея заявление е посочила място за
гласуване в Сънивейл, Калифорния и би желала да промени
мястото си в Сан Франциско, Калифорния, Щатите, като ще ни
бъде задължена, ако потвърдим промяната в заявлението.
То беше докладвано няколко пъти от мен, включително и
беше отложено, за да обсъди,м предвид изразената, доколкото
разбрах като докладчик, воля в Централната избирателна комисия,
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предвид фактите, които ви докладвах, да отговорим на искането на
госпожа Хаджипетрова-Станчева, но с оглед и поставените от
колегата Андреев въпроси относно това, че по някакъв начин
трябва да защитим българския избирател. Бяха обсъдени различни
варианти, които бяха съгласувани с „Информационно обслужване“.
Още повече, аз ви докладвах на предходно заседание, че се свързах
по телефона и госпожа Хаджипетрова-Станчева не възразява ако
промяната на мястото е свързана и с извършване на действия от
нейна страна.
Колеги, предлагам, в случай че с протоколно решение
приемем да бъде извършена тази промяна, да изпратим писмо, с
което по електронната поща да уведомим лицето Хаджипетрова, че
има възможност да бъде премахната от списъка на потвърдените, с
оглед изявената от нея воля, но за да стане тази корекция трябва да
потвърди това с писмо отново по електронната поща до
Централната избирателна комисия. И след това ще има
възможност да подаде заявление за гласуване извън страната,
предвид и срока до 11-и, отново за мястото, което би желала. Това
сме обсъждали работно и с колеги като вариант.
Предлагам ви в случай че приемем този ред за промяна, да я
уведомим тя да потвърди и чак тогава да възложим на този, който
ни поддържа системата, да бъде извадено от списъка с
потвърдените, с оглед на това да има възможност да си подаде за
мястото, което желае. Като аз ще се свържа и с госпожа
Хаджипетрова по телефона.
Тоест, да приемем протоколното решение, но да не
преминаваме към изпълнението му, докато нямаме потвърждение
имейл от госпожа Хаджипетрова, като съответно и в писмото тя ще
бъде уведомена за това. Ако приемем по този ред да стане
удовлетворяването на искането й, да гласуваме и писмо в този
смисъл, което да й изпратим по електронната поща.
Ако, примерно, колеги, има други предложения?
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли, колеги, други
предложения?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Искам да кажа, че изцяло
подкрепям предложението на колегата Ганчева, с оглед
обстоятелството, че по този начин гарантираме и на госпожата,
която ни пише, че до момента, до който тя не потвърди желанието,
нейното заявление няма да бъде отменено, за да може да подаде
следващо. И по този начин дори да има някаква грешка или
недоразумение, то така или иначе ще бъде включено в списъка за
гласуване, поне на едното място.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Уважаеми колеги, гласуваме протоколното предложение на
госпожа Ганчева за това писмо в този смисъл и след като се получи
от госпожа Хаджипетрова ще се извършат съответните корекции.
Който е съгласен, моля да гласува. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
Искам само да попитам кои от колегите могат да не
докладват днес писмата си. Само питам има ли такива?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам още да докладвам.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо към
вх. № ПВР-04-0132 от 30 септември 2016 г., като то е получено от
Министерството на външните работи по повод наше питане защо
република Таджикистан не е включена в списъците, които
получаваме във връзка с исканите разрешения, и които
подадохме като основа за държавите, които са в системата за
подаване на електронно заявление извън страната. Това писмо е в
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отговор на наше питане въз основа на поставен въпрос от
граждани защо не е включена държавата Таджикистан. Сега ни
отговарят, че за Република Таджикистан не е искано съгласие за
произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на 6
ноември, тъй като в тази страна няма разкрито дипломатическо
или консулско представителство на Република България и в нея
не е назначен акредитиран посланик на Република България.
Предвид което ви предлагам да гласуваме в същия смисъл
и отговор до госпожа Томева, която ни е попитала по имейл на
22 септември.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Севинч
Солакова).
Заповядайте, госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ към ПВР-22-115 от 28 септември 2016 г., като това е получено
по електронната поща от госпожа Олга Молер Педресен, като тя
има въпрос във връзка с това, че ще бъде на изборите в Украйна.
Колеги, няма да докладвам повече писма в тази точка,
оттеглям си всички доклади с оглед на това, че няма интерес в
залата и ще докладвам на следващо заседание, защото считам, че
въпросите, които докладвам, са важни.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Цанева, за проекта за решение, след което Комисията ще излезе.
5. Проект на решение относно условията и реда за
извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и
регистрация на организациите, които ги извършват за
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изборите за президент и вицепрезидент и националния
референдум.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, ще ви помоля да… (Реплики)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Упълномощавам госпожа
Солакова да продължи да води заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
съжалявам, но продължавам да не мога да водя заседанието. Затова
госпожа Солакова ще води.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожа Цанева, имате
думата по следващата точка.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, ще ви помоля да отидете в заседание от 29-и, тъй
като тогава е качен проектът ми, за решение относно условията и
реда за извършване на проучвания на изхода в изборния ден, и
регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за националния
референдум на 6 ноември 2016 г. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля за тишина.
ТАНЯ ЦАНЕВА: В този проект на решение основното, което
искам да кажа, е, че предложението ми е социологическите агенции,
които ще се регистрират да извършват проучване на изхода или
екзит пол, тъй като имаме книжа и за национален референдум – за
заявления и за регистрации, и за президент и вицепрезидент, те ще
представят приложение заявление по образец, ако искат да правят
това изследване само за изборите за президент и вицепрезидент, или
за национален референдум, или и двете заявления, ако желаят да
правят и двете изследвания в изборния ден. Затова тук ще имаме две
заявления, ще имаме две удостоверения, които ще издаваме на
агенцията, за разлика от решението за наблюдатели, в които ние
обединихме, че може да бъде едно и за президент и за
вицепрезидент. Мотивацията ми е тази, че все пак методиките са
различни за тези изследвания.
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Това, което ще ви помоля за съдействие по повод на това
решение – в т. 1.3 удостоверението за актуално правно състояние,
издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите –
референдума.
Обединяваме се към това, че по т. 1.3 ще бъде не по-рано от
датата на насрочване на изборите – 29.07.2016 г.
Правя си една корекция в т. 2.2. Агенциите също се
извършват проучване на изхода екзит пол в изборния ден/деня за
националния референдум. Това е на стр. 2.
На стр. 3 също има две допуснати грешки – в т. 10, второ
изречение накрая „проучвания по повод на изборите и/или
референдума“. Написала съм само „изборите“, а трябва да бъде
„изборите и/или референдума“.
И също ще напиша в т. 13 и 14 по повод на изборите. Тук ще
напиша „по повод на гласуването“.
Това е. Нямам друго, на което да ви обърна внимание. Вие
вече сте видели – това е съгласно закона и съгласно други наши
решения, в т. 6, че резултатите от проучванията, извършени в
изборния ден, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден;
забранява се под каквато и да е завоалирана форма публичното
огласяване на междинни резултати от проучвания на изборния ден,
референдума; преди приключването му, ще напиша, за да не
повтарям непрекъснато „изборния ден/референдума“; от 00,00 ч. на
5 ноември 2016 г. до обявяване края на изборния ден от ЦИК.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От 6,00 ч. на 6 ноември.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Цанева, тъй като има
предложение по конкретна точка, колега Томов, давам Ви думат.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Съжалявам, че по този
начин влязох в диалог.
Събирането на информация за тези изследвания започва от
началото на изборния ден. Така че текстът, че ние ги ограничаваме
да съобщават резултати на 5 ноември е безсмислен. По-добре да

23
сложим началото на изборния ден до края на изборния ден. Става
дума за екзит пола. И да остане така нищо лошо няма да се случи.
И още една бележка имам – няма две методики за
референдум и президентски избори. Това са национални избори и
всеки, който реши да прави изследване, с което да прогнозира
резултатите от едните и от другите избори, ще използва един и същ
модел на извадката. Различни методики са нужни тогава, когато
един избор е местен, а другият е национален, защото се изменят
параметрите на генералните съвкупности, които се изследват.
От тази гледна точка, според мен, можехме да минем с едно
удостоверение, няма смисъл от две. Не че няма да стане така, но е
излишно.
Искам да кажа, че агенция, която прави екзит пол, няма как
да съобщи каквато и да е информация във връзка с това изследване,
преди да е започнал изборния ден. Най-рано в осем часа биха могли
да имат нещо.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Андреев, може ли да внесете
яснота?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, колегата
Цанева правилно е използвала в единия случай допитване до
общественото мнение или социологическо проучване, защото такъв
е текстът на чл. 205, ал. 1, който се отнася до тези допитвания или
социологически проучвания, тъй като допитването може би е вид
социологическо проучване, по повод на изборите, а не в изборния
ден. А другото, което е социологическото проучване в изборния ден
на изхода, което е екзит пола, той е уреден отделно в чл. 204.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Томов, имате думата.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Проучването на изхода – екзит пол, е
термин, който се използва в целия свят за проучвания, които
представляват имитация на вота на избирателя. Избирателят се кани
да положи повторно вота си в кутия, това е анкета, веднага след като
излезе от избирателната секция. Това е специфичната методика на
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екзит пол. В този смисъл това не е социологическо проучване, това е
просто наблюдение, измерване на случилия се вот.
Ако искаме да бъдем коректни и в тон с начина на употреба в
целия свят, би трябвало да използваме екзит пол, или проучване на
изхода, което е превод на български език. Ако искаме можем да
сложим и термина, записан в закона, но това няма да е очно.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моята идея, колега Цанева, е
или въвеждаме понятието, което разбирам, че е по-прецизно от
гледна точка на социологическото проучване да бъде „екзит пол“ в
скоби слагаме „социологическо проучване в изборния ден“ и
затваряме скобата, защото това е точно съответствие на чл. 204,
ал. 1.
Продължете, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Абсолютно го приемам, това ще е
точно, но нека стане „социологическо проучване „на изхода“ в
изборния ден“, тъй като е възможно да се направи социологическо
проучване в изборния ден, което не е екзит пол.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само че то не е предмет на
регулиране на това решение.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, то не е предмет на регулиране на
това решение, защото не се прави на изхода на избирателните
секции. То полага в общата регулация и общите забрани. Някой
може да реши да прави телефонен сондаж в изборния ден, да пита
избиратели извън секциите.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Цанева, от всички
предложения и изказвания, няколко думи по досегашните
предложения, за да може и колегата Андреев да вземе думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като в оперативен план
обсъждахме да бъде вписано в решението „проучвания на изхода и
екзит пол“, аз лично не приемам в „относно“, в наименованието на
решението да пишем в скоби „екзит пол“. Така ми се струва, че е поправилно, може и да бъркам. Но, както виждате, в т. 1 съм написала
„които ще извършват проучвания на изхода (екзит пол)“. Тоест,
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използвани са и двата термина, но ми се струва като име на
решението да не пишем на английски „екзит пол“, а само „на
изхода“ – на български.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да попитам нещо?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото аз се обърках.
Доколкото разбирам предложението на колегата Томов е
решението, което ние ще приемем, да уреди само реда за
регистрация и извършването на проучванията на изхода в изборния
ден. Защото по отношение на останалите социологически
проучвания и допитвания до общественото мнение, те попадат под
общата разпоредба на чл. 205 и не влиза в правомощията ние по
какъвто и да било начин да регулираме, тъй като там има един
текст какво трябва да бъде посочено. Това означава, че точките,
които са включени отдолу от „определена“, а именно от 10 надолу,
които уреждат точно тези случаи, то тогава би следвало да
отпаднат. Първото, което е.
Второ, в т. 1 казахме в началото, че те подават заявление или
само за социологическо проучване екзит пол за президент и
вицепрезидент, или само за национален референдум, или заедно.
Така, както е посочено, че до 29.10 включително подават, ще
излезе, че всяка една от агенциите трябва да подаде от 1.1 и 1.2,
което означава, че би следвало те да бъдат обединени в една точка
и да бъде „подават заявление еди-кое си за проучването в изборите
и/или заявление еди-кое си“, което е за референдума. Защото по
този начин не е ясно, че имаме и за едното и за другото.
Или ако останат точки 1.1. и 1.2, за да не ги променяме, тъй
като колегата Цанева така или иначе по този начин го е посочила,
след т. 1.1 да сложим „и/или 1.2“, за да може да е ясно. Дори и тези,
които искат само за президент и вицепрезидент ще събират двете
заявления.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Цачев,
заповядайте.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. 8 предлагам да засегнем текста „по
чл. 3, ал. 3“ – да използваме този текст. Това е, че анкетьорът не
може да бъде наблюдател. Има го, мисля, като изрична разпоредба
в раздела за анкетьорите, но предлагам текста „по чл. 3, ал. 3“.
И другото – на много места цитираме „книжа от
референдума и от изборите“ и в двата случая казваме „изборните
книжа“. Или в тези, които са с индекс НР да не казваме нищо, или
да кажем „книжата от националния референдум“, за да има яснота
кои книжа какви са.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз мисля, че изрично посочваме
приложението и това ни е практика. Защо да се лутат във всички
книжа.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Декларацията няма нищо общо с това, че т.
8 визира една забрана. Анкетьорът не може да бъде…
ТАНЯ ЦАНЕВА: Едновременно анкетьор и наблюдател.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Точка 3 казва: едно лице не може да бъде в
друго качество, участващо в изборите и ги изброяват. Там е
включен и анкетьорът. По този начин ние ще обхванем
включително и наблюдател. Няма нужда да казваме само за
наблюдател, а за другите 5-6 субекта да не казваме нищо. Когато ги
лимитираме и казваме изчерпателно само за наблюдател, това
означава, че за другите няма забрана. Нещо, което не е забранено, е
разрешено.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За т. 3 – защо да решим да
регистрираме агенциите с отделни решения? Хайде, другото е ОК,
две изборни книги сме приели, да подават двойни документи. Но
защо трябва да изписваме две решения, след като е почти изключено
да има агенция, която да се регистрира само за референдума или
само за изборите за президент и вицепрезидент. Съобразно простата
логика, че когато правиш това скъпо проучване и влизаш в една
избирателна секция, ти си заинтересован да вземеш цялата
информация, която може да се вземе от нея. Не е ли по-логично
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вместо всеки път да изписваме две решения, когато регистрираме
агенция, да можем с едно решение, ако е поискала да бъде
регистрирана и за референдума, и за изборите, да я регистрираме? За
да няма излишна бумажтина и различен брой решения.
Убеден съм, че няма да има друг случай. При всеки подадени
документи за регистрация ние ще трябва да изписваме по две
решения едно след друго.
Не можем ли да опишем в едно решение книжата и за единия,
и за другия вид избор? Но да са в едно решение.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Идва агенцията, носи две заявления. Всяко
едно заявление трябва да бъде придружено с актуално състояние,
със списък, с методика и т.н. Ние не казваме в решението, че ако се
иска едновременно регистрация и за двете, ще искаме ли целия
пакет за изборите и целия пакет за референдума, или ще приемем, че
документите се отнасят и за двете, след като има заявление и за
двете.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Без методиката.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Без методиката, тя е запечатана.
И другото, което поставям като въпрос – списъка на
анкетьорите. Може ли той да бъде един с посочено и за изборите и
за референдума, или трябват два отделни списъка и евентуално
различни анкетьори?
Това са въпросите, които поставям.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Давам си думата.
(Оживление)
Колегата Цачев постави много важни въпроси и ние бихме
могли, независимо че имаме две удостоверения, които издаваме,
това няма никакво значение, бихме могли да дадем възможност и да
уредим в това решение как се подава заявление, за да има яснота
пред тези лица, които ще подават заявленията.
Наясно сме, че всички тези документи, които са повторения,
ние няма да ги искаме като повторение. Ще искаме да бъдат
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приложени към едното заявление и ще считаме, че са подадени и по
второто заявление, което може да бъде едновременно подаване,
може да бъде и последователно. Важното е документитеприложение да ги има към първото заявление. Единственото, което
ще искаме към второто заявление, е да има методика към това
заявление. И бихме могли по отношение на списъка също да кажем,
че тези лица, които ще участват и в изборите, и в националния
референдум – това е единият вариант – да бъдат изготвени в един
списък. И вторият списък да бъде за тези, които ще бъдат само за
изборите. И третият списък да бъде само за тези, които ще бъдат в
националния референдум. За да нямаме повторения на имена и да ги
търсим, когато издаваме удостоверенията на лицата и когато правим
проверки. И машината там, защото е по-глупава от човека, ще каже:
„Повтаря се“.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в т. 1.4 по отношение на списъка
сме написали, че в списъка се посочват номерата на избирателните
секции, посочва се също дали ще се събира информация при
анкетирането и само за президент и вицепрезидент на републиката,
и/или относно гласуването за националния референдум. Така че този
въпрос, който в момента обсъждаме, го има в проекта на решението.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В коя точка?
ТАНЯ ЦАНЕВА: В т. 1.4 – списък.
Знаете, че списъците за анкетьорите са много важни, не е
като при наблюдателите – да ни дадат списък и ние по тях да
издаваме удостоверения. Ние подпечатваме тези списъци, те са
длъжни два дена преди изборния ден да се регистрират в
съответната РИК с конкретните имена и конкретните секции.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По същия начин списъците
на РИК-овете ще ги предоставяме с посочване на правото да
извършват проучване както за изборите, така и за референдума, или
само за едното или другото.
Колега Андреев, искате думата.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моят въпрос беше във връзка с
питанията, които постави колегата Цачев. В изборния ден, при
положение че те са регистрирани и за двете, и анкетьорите имат две
удостоверения, и двете ли трябва да представят, или само едното е
достатъчно?
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мога ли да направя едно
предложение?
Тъй като в момента уреждаме подаването на заявления, а
издаването на удостоверение ще бъде следствие от приемане на
решение на Централната избирателна комисия за регистрирането
им като анкетьори, в момента, в който Централната избирателна
комисия приеме решение, да обсъдим този въпрос с
удостоверението и неговото съдържание, защото за мен е важно да
се знае, че ще има списък, в който тези имена ще фигурират и
правото ще бъде посочено, списъкът ще отиде в Районната
избирателна комисия и Районната избирателна комисия и
секционната избирателна комисия, в момента, в който решат да
направят справка и проверка на лицето, идентифицирано със
съответната лична карта или документ за самоличност, ще го
проверят в списъка дали фигурира и има право да прави съответното
проучване на изхода.
Искате ли този въпрос за удостоверенията да бъде предмет на
обсъждане при приемане на решението за регистрация?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Най-добре.
ПРЕДС.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Обсъдихме
извън
микрофона различните варианти относно удостоверенията. Оставам
с впечатление, че се ориентираме около това този въпрос отново да
бъде предмет на обсъждане, в момента, в който постъпи заявление за
разглеждане с приложен списък за анкетьорите. И в зависимост от
изразената воля на социологическата агенция и като преценим
доколко лицата притежават и качеството анкетьор за проучване на
изхода за изборите, съответно за националния референдум, или
заедно, тогава този въпрос да бъде предмет на обсъждане, като
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включително колегата Андреев мисля, че даде едно добро
практическо решение и ние бихме могли да се възползваме.
Това приложение – удостоверението за притежаване на двете
качества, може да бъде приложение към първото решение за
регистрация на социологическа агенция с анкетьори, и след това
следващите решения просто да препращат към удостоверението на
това.
Колега Цанева, ако сте съгласна като докладчик по това
решение по този въпрос тогава да стои на дневен ред, моля да
продължите с друго.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз не възразявам този въпрос да го обсъдим
в по-късен етап, когато ще правим регистрациите. Той така или
иначе няма да бъде засегнат в това решение.
Аз приключих с докладването на решението.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря на колегата
Цанева за доклада по този проект. Благодаря и за извършената
дискусия, много важни въпроси бяха поставени и важни
предложения бяха направени.
Давам думата за становища. Имате думата.
Колегата Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз бях направил едно формално
предложение дали тези точки, които се отнасят до проучванията и
допитванията до изборния ден, тъй като това урежда условията и
реда на екзит пола, тоест в деня на изборите, по отношение на
което ние имаме ангажимент и за регистрация на социологическите
агенции, дали въобще да останат като включени, тъй като те не
попадат в обхвата на контрола с оглед евентуално регистрационния
режим, който е в Централната избирателна комисия, а попадат в
друг обхват – разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс. Това ми
е единственото, което бях сложил като предложение.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вярно е. И това
предложение всъщност включва в себе си алтернативното – ако
точки от 10 нататък останат, тъй като те регулират извършването на
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допитвания и социологически проучвания, ако останат ние бихме
могли в предметния обхват относно да допълним: относно
„извършването на допитвания до общественото мнение и
социологически проучвания, включително проучвания на изхода в
изборния ден“ и продължаваме нататък.
Става ли така, колега Цанева?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Приемам с това допълнение, тъй като
наистина в част от проекта на решение се третират тези въпроси.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Поставям и друго нещо да обсъдим – при
произвеждане евентуално на нов избор, референдумът е един, но при
изборите може да има два пъти, да вкараме един текст в решението,
да кажем, че тази регистрация се отнася за агенциите, които са
регистрирани, включително и при произвеждане на нов избор за
президент и вицепрезидент. Тъй като нямаме такъв текст в
решението.
Нали така би трябвало да бъде?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, няма такъв текст.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не сте против, че тази регистрация се
отнася за целия процес?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Принципно не съм против, но не съм
сигурна, че агенциите ще се възползват от същите тези така
наречени „гнезда“ за втори тур.
ПРЕДС.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Обединяваме
се
предложението на колегата Цачев да стане част от решението и да
стане ясно, че регистрацията за изборите и за националния
референдум има действие и по отношение на евентуалния нов избор
за президент и вицепрезидент на републиката.
Други колеги за изказвания? Да смятам, че няма повече
изказвания. Закривам разискванията.
Моля режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Решението е прието с № 3703-ПВР/НР.
Колеги, връщаме се на
1. Регистрация на партии за участие в частичните
местни избори.
Колега Сидерова, имате думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Първият проект, който е за
промени в състава, чрез заличаване на партия е с № 3690.
МАРТИН РАЙКОВ: Постъпило е заявление за промени в
състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от представляващия
партия „Движение Гергьовден“ Драгомир Желчев Стефанов –
регистрирана в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, съгласно
Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК за изборите за
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в
партидата на коалицията „НАРОДЕН СЪЮЗ“, под № 1–2 с дата
1 октомври 2016 г. В заявлението се заявява, че партия „Движение
Гергьовден“ напуска състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.
Приложен е Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решение за
създаване и работа на коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25
октомври 2015 г. Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решението
за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, който е подписан
само от четири от шестте партии, създали коалицията.
Прави се и искане за заличаване на Драгомир Желчев
Стефанов като представляващ коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.
Заявлението е подадено в срока, посочен в чл. 144, ал. 1 от
Изборния кодекс и отговаря на изискванията на Изборния кодекс и
на споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“
т. 19. В наименованието на коалицията не е включено
наименованието на партия „Движение Гергьовден“.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл.
144, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
реши: извършва промени в състава на коалиция „НАРОДЕН
СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници,
анулира удостоверение № 1 от 6 септември, като издава ново
удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените
промени.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Сидерова, да
допълните.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Единственото, което ще добавя, е, че
не правим промяна, защото не вписваме по принцип
представляващия на партията или на коалицията в нашите решения.
Затова второто им искане не го удовлетворяваме.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дали да не го посочим?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Можем да го допишем, но трябва
тогава да напишем защо не го удовлетворяваме, ако го отбележим.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Прави се искане за
заличаване на Драгомир Желчев Стефанов като представляващ
коалиция „Народен съюз“. А посочили ли са кой ще я представлява?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е заявление само от партията.
Към това заявление има анекс, но партиите в коалицията са шест, а
анекса кои остават представляващи е подписан само от четири, при
това единият от този, който ще остане като съпредставляващ, не е
подписал анекса. Може би не са го намерили, което е без значение.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Те си имат представляващ.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те си имат двама, защото са били
трима с равни права заедно и поотделно.
След като приемем това решение за коалицията, нашите
служители от регистъра, ще уведомят коалиция „Народен съюз“, че
трябва да подаде уведомление за промяна в представителството на
коалицията.
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ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Сидерова, след тези
допълнителни уточнения имате ли нещо да допълните? – Няма.
След доклада на колегата Райков и допълнителните
уточнения на колегата Сидерова имате ли въпроси?
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Георги
Баханов и Йорданка Ганчева).
Както резонно възниква въпросът – не се налага
уведомяване на коалицията в този смисъл, доколкото няма
необходимост от промяна в наименованието на коалиция
„Народен съюз“.
Номерът на решението, което току-що приехме, е № 3700МИ.
Колега Райков, моля съвсем накратко второто решение.
Вие вече го докладвахте и го разисквахме по отношение на
регистрация на „Гергьовден“.
МАРТИН РАЙКОВ: Тук единствената промяна, която ви
изчетох, е: При постановяване на решението партия „Движение
Гергьовден“ е заличена от състава на коалиция „Народен съюз“ с
Решение № 3700-МИ от 1 октомври 2016 г. Всичко друго си
остава.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Радвам се – извървяхме и
процедурата по промени в състав на коалиция.
Благодаря Ви за доклада.
Давам думата за изказвания. Няма желаещи. Прекратявам
разискванията.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги
Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, решението е прието с № 3701-МИ.
Преминаваме към
2. Регистрация на кандидатски листи в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Колега Райков, имате думата за следващ доклад.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка от днес, проектът
е № 3689 относно регистрация на кандидатска листа за президент
и вицепрезидент на републиката, издигнати от коалиция „Калфин –
президент“ в изборите за 6 ноември 2016 г.
Постъпило е предложение от коалиция „Калфин –
президент“, регистрирана с Решение № 3564-ПВР от 21
септември 2016 г. на ЦИК, подписано от Румен Йорданов Петков,
упълномощен от Георги Седефчов Първанов – представляващ
партията, заведено под № 14 от 1 октомври 2016 г. в регистъра на
кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в
изборите на 6 ноември 2016 г., за регистрация на кандидат за
президент Ивайло Георгиев Калфин, и кандидат за вицепрезидент
Любомир Тодоров Халачев.
Към предложението са приложени: заявление-декларация
по чл. 318; заявление-декларация по чл. 318, ал. 1 и заверено
копие на пълномощно в полза на Румен Йорданов Петков.
Налице са изискванията на чл. 318 и реши: Регистрира за
кандидат за президент на републиката Ивайло Георгиев Калфин и
за вицепрезидент Любомир Тодоров Халачев.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря за доклада.
Колеги, давам думата за изказвания. Имате думата за
изказвания. Няма желаещи.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, решението е № 3704-ПВР.
Колега Райков, имате думата за следващ доклад.
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря.
Постъпило е предложение от партия Българска
Социалдемокрация – Евролевица, регистрирана с Решение
№ 3544-ПВР от 20 септември 2016 г., и допълнено с Решение
№ 3580-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК, подписано от
Александър Трифонов Томов – представляващ партията, заведено
под № 13 от 1 октомври 2016 г. в регистъра на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
6 ноември 2016 г., за регистрация на кандидат за президент
Александър Трифонов Томов и кандидат за вицепрезидент
Радослав Йорданов Радославов.
Към предложението са приложени: заявление-декларация
по чл. 318; заявление-декларация по чл. 318, ал. 1.
Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от
Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12
във връзка с чл. 318, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия реши: регистрира за кандидат за президент
на републиката Александър Трифонов Томов и за кандидат за
вицепрезидент Радослав Йорданов Радославов.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, решението е прието. Номерът на това решение е
3705-ПВР.
Колега Райков, имате ли друг доклад?
МАРТИН РАЙКОВ: Не.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Преминаваме към:
7. Доклади по писма.
Колега Ганчева?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз казах, че няма да докладвам.
Колега Нейкова, заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-00-79 от 30 септември 2016 г. от „Информационно обслужване“
относно въвеждане на данни в системата за проверка в списъците в
подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в
информационно-разяснителната кампания по въпросите на
референдума. От края на вчерашния ден всички списъци са налични
и гласоподавателите могат да правят проверка в тях.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Нейкова, благодаря.
Следващ докладчик по писма е колегата Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, моите колеги на две
писма са за сведение, тъй като по телефон се свързах с авторите на
писмата.
Първото е с вх. № ЧМИ-15-38 от 29 септември.
Председателят на Общинската избирателна комисия Шумен ни пита
приложимо решение относно назначаване на ІТ помощник. Свързах
се по телефона с нея и съответно й дадох номера на наше Решение
№ 3685. Тя вече го знаеше. Това е, за което ви уведомявам.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за секунда, че
нямаме кворум.
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Колега Грозева, продължете.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-06-13 от
29.09.2016 г. е пристигнало запитване по електронната поща от
секретаря на община Харманли. То е качено във вътрешната мрежа
от вчерашна дата на pdf файл. Съвсем кратко е – във връзка с
проведени консултации секретарят на община Харманли ни пита:
„Коалиция БСП лява България заяви, че се отказва от
полагащите се 24 ръководни длъжности, като същите се предоставят
на Патриотичен фронт. Не се постигна споразумение. Следва ли да
теглим жребий?“
Свързахме се с колегата Сидерова по телефона, тъй като
консултациите бяха насрочени за вчера, и се оказа, че всичко е
наред, не се е налагало да теглят жребий и че фактически
консултациите са минали и са приключили нормално.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Друго имате ли, колега
Грозева?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви за доклада.
Колегата Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ МИ-15-1050 от 30 септември 2016 г. на ЦИК, това е писмо от
ОИК Крумовград, област Кърджали, с което ни уведомяват, че с
решение № 208 от 24 септември предсрочно са прекратени
пълномощията на кмета на кметство Долна Кула, община
Крумовград. В тази връзка е и писмо на кмета на община
Крумовград, с вх. № на ЦИК МИ-06-857 от 30 септември 2016 г.
Във връзка с тези две писма съм подготвил проект на писмо
до господин Иван Гетов – главен директор на ГД ГРАО, с оглед
разпоредбата на чл. 463, т. 4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.
16, т. 1 от ЗАТУРБ да ни изпрати справка относно броя на
населението на кметство Долна Кула, община Крумовград, област
Кърджали към 24 септември 2016 г. Проектът на писмо е в моя
папка в днешно заседание под № 8021 и предлагам да го одобрим.
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ПРЕДС.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Колеги,
чухте
предложението на колегата Сюлейман.
Моля режим на гласуване за изпращане на писмо до Главна
дирекция „ГРАО“.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Друг доклад, колега Сюлейман?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Другите не са спешни.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Другите доклади не са
спешни.
Това стои като въпрос, който всеки да си обмисли – кои са му
спешни доклади за спешното заседание.
В момента давам думата на колегата Цачев по една преписка.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-832 от 21.09.2016 г. –
писмо от кмета на община Долни Дъбник за изплащане
възнаграждение на Общинската избирателна комисия за периода
12.08 – 31.08.2016 г. предвид това, че там ще се произвежда нов
избор за кмет на кметство Петърница. Тази справка не касае
възнаграждения извън периода, който касае наше Решение № 3324
от 26.07, а именно това са възнагражденията, които сме определили
на комисиите по време на тяхната активна работа при нови и
частични местни избори.
Предлагам с писмо да препратим това писмо към Областния
управител Плевен по компетентност, тъй като периодът обхваща
времето, когато ОИК получава месечни възнаграждения. Също така
ние нямаме получена при нас справка-искане от Общинската
избирателна комисия за това възнаграждение, имам предвид за
период, който е извън рамките на изплащане на месечните,
независимо че 12.08 е преди започване на този период. Мисля, че
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при новите избори началната дата беше 20 август – цитирам по
памет. Така или иначе ние нямаме при нас искане от Общинската
избирателна комисия за изплащане на възнаграждения за периода,
който е извън месечните възнаграждения.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С копие до кмета.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Разбира се с копие до кмета на община
Долни Дъбник.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, колега Цачев.
Колеги, ако нямате въпроси, подлагам на гласуване
предложението за препращане по компетентност до областния
управител на област Плевен.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, колегата Цачев има още един кратък доклад.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, за сведение ви докладвам от
кмета на община Невестино за вземане на решение на ЦИК за
отваряне на помещенията, където има нови и частични избори,
предвид това, че при тях има такъв местен избор. Имаме такова
решение, което е прието успоредно с времето, когато е получено
това писмо от кмета, което е с вх. № МИ-14-194 от 29.09.2016 г.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря на колегата
Цачев.
Колеги, за сведение само ви докладвам, без да посочвам
писмото, защото ще бъде предмет на допълнителен доклад. Моля
след заседанието да се запознаете с нов макет на бюлетина,
изпратен ни от печатницата на БНБ с оглед на броя на
регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети за
участие в изборите за президент и вицепрезидент.
Моля, колеги, да вземете отношение и да се заявят тези,
които имат спешни, неотложни доклади за днес. Ако няма
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спешни доклади ще дам думата на председателя, за да направи
съобщение в края на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
припомням, че в понеделник в 10,00 ч. имаме международна среща.
Така че приканвам всички да бъдем тук в 10,00 ч.
В тази връзка заседанието ни в понеделник ще бъде от
10,30 ч.
Колеги, имайте предвид, че утре се произвеждат избори и е
възможно в Централната избирателна комисия да постъпят жалби.
Това означава, че в утрешния ден вие трябва да бъдете в готовност
където и да се намирате в рамките на един час да можете да дойдете
до Централната избирателна комисия.
Благодаря ви.
С това закривам днешното заседание на комисията.
Следващото редовно заседание в понеделник – 10,30 ч.
(Закрито в 17,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

