
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 446

На 16 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. МЕСТНИ ИЗБОРИ

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните  номера  на  партиите  и  коалициите  в  бюлетините  за 

гласуване в частични избори за кметове на 11 декември 2016 г.

Докладва: Александър Андреев

II. Други.

2. Разни. 

Докладва: Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Мария Бойкинова, Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Таня Цанева, Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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*     *     *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 16 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  16 ноември 2016 г.

Както  вчера  оповестих,  колеги,  в  днешното  заседание  съм 

включила само една точка в дневния ред, а именно „Местни избори 

–  т.  1  Проект  на  решение  относно  определяне  чрез  жребий  на 

поредните  номера  на  партиите  и  коалициите  в  бюлетините  за 

гласуване в частичните избори за кметове на 11 декември 2016 г. с 

докладчик  господин Андреев.

В  тематична  рубрика  „Други“,  колеги,  съм  включила  т.  2 

Разни, ако случайно някой трябва да докладва нещо спешно.

Колеги,  аз  ще  помоля  за  един  доклад,  надявам  се  всеки 

момент  ще пристигне,  във  връзка  с  теглене  на  жребий в  едно от 

кметствата,  където  на  11  декември  2016  г.  ще  се  произведат 

частични избори за кмет. Общинската избирателна комисия, мисля, 

сама си е теглила жребий. Така че ще помоля за този доклад.

Има ли други предложения за тази точка? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване на така предложения дневен ред.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова); против – няма.

Дневният ред се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий 

на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за 

гласуване в частичните избори за кметове на 11 декември 2016 г.

Заповядайте, господин Андреев, като основен докладчик.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качен проект № 4032 

за  обявяване  на  жребия,  който  проведохме  в  днешния  ден. 

Основанията  са  чл.  57,  ал.  1,  т.  1.21  и  чл.  423,  както  и  нашето 

принципно решение,  което във вчерашния ден приехме, а  именно 

Решение № 4035-МИ, и протоколното решение за насрочването на 

жребия в днешния ден в 10,30 ч.

В тази връзка  ви предлагам да приемем решението, с което 

обявяваме  поредността  на  номерата  на  партиите  и  коалициите  в 

бюлетината така, както бяха изтеглени днес. 

Ще  поправим  номерата,  тъй  като  в  номерацията  има 

несъответствие на номерата заедно с тегленето,  и да можем да го 

обявим в днешния ден, а именно:

1. ПП ГЕРБ

2. ПП Българска социалистическа партия

3. Движение за права и свободи – ДПС.

4. Движение Гергьовден

5. ВМРО – Българско национално движение

6. Движение за радикална промяна – Българската пролет

7. АБВ – Алтернатива за българското възраждане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4042-МИ.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
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2. Разни.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, с вх. № ЧМИ-15-73 от 16.11.2016 г. по електронната поща 

сме получили от Общинска избирателна комисия – Крумовград, две 

техни решения. 

С Решение № 221 от 15.11.2016 г. Общинската избирателна 

комисия е изтеглила жребий за определяне поредността на номерата 

на  партиите  и  коалициите  за  участие  в  частичния  избор  на 

11.12.2016  г.  Аз  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

прогласим  за  нищожно  решението  на  Общинската  избирателна 

комисия предвид това, че то е извън тяхната компатентност.

Като правно основание са посочили чл. 87, ал. 1, т. 10, която е 

отменена с последните изменения на Изборния кодекс.

След  като  вземем  това  решение  и  то  бъде  изписано,  да 

уведомим веднага Общинската избирателна комисия – Крумовград.

А другото им решение – Решение № 212 – от 4 ноември, е за 

формиране  единните  номера  на  избирателните  секции  в  община 

Крумовград. Но това го докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, чухте предложението на  госпожа Нейкова. Имате ли 

коментари относно прогласяването на нищожността? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4043-МИ.

Колеги, има ли други въпроси?
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 Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, да премахнем от страницата ни 

…. и да си влезем вече в стария. То е просто символно, че в крайна 

сметка свърши този изборен процес.  Да стане просто разчистване, 

за да си влезем вече в нормалния ритъм.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Чаушев.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  1 

(Георги Баханов).

Предложението се приема.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Както  и  вчера  ви  уведомих,  свиквам  следващото  редовно 

заседание на комисията утре, 17.11.2016 г. от 10,30 ч.

(Закрито в 11,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева


