
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 1-Р

На  16  януари  2017 г. се  проведе  работно  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия  относно  разглеждане  на 

хронограмата за организацията и провеждането на избори 2017 г.

Заседанието  бе  открито  в  11,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:   Колеги, в залата сме 13 

членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме  кворум, 

започваме нашето работно заседание. Както сме се разбрали, колеги, 

ще разгледаме хронограмата.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  колегите,  които  закъсняха,  се 

разбрахме, че в т. 3 остава под въпрос срокът дали е 5 или 10 дена. 

Точки 4 и 5 отпадат, тъй като се преповтарят нататък в т. 22 и 23. По 

т. 7 госпожа Ганчева каза, че ще свика работна група по въпросите, 

които са свързани с гласуването извън страната, тъй като те трябва 

да се подготвят по-добре предварително. 

На страница 2 има едно предложение от Камелия Нейкова да 

отпадне  т.  13,  която  е,  че  в  5-дневен  срок  от  установяване  на 



непълноти и грешки ЦИК извършва поправка в изборните книжа. 

Няма  нужда  от  тази  точка,  тя  е  постоянно  действаща.  Така  е 

предложила госпожа Нейкова. Чакам вашето мнение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  две  възможности. 

Тъй като имаме т. 12 за образците, т. 13 или да отпадне, или да бъде 

допълнена т. 12. Както прецените, колеги.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  правя  обратно  предложение,  а 

именно да остане т. 13, тъй като това е наистина законов текст, но 

тази хронограма се чете от N на брой адресати, някои от които може 

и  да  ни  сезират  с  евентуално  допуснати  технически  или  други 

грешки от изборните книжа.  Така  че  считам,  че  трябва да  остане 

предвидения от закона срок, тъй като хората или субектите, които ни 

сезират с допуснати грешки, да могат да следят дали в 5-дневен срок 

въпросната  грешка  е  поправена,  т.е.  дали  ЦИК  си  е  изпълнила 

задължението по закон.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Баханов,  считате  ли,  че  трябва  да  остане  като отделна  точка  или 

може да бъде допълнена т. 12?

Госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Моето предложение е не да отпадне, а да 

се добави като второ изречение на т. 12.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В графа срок няма да има 

срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна с колегите Баханов и 

Иванова, че трябва да остане текстът. Това е бил смисълът, когато 

сме го включили и затова го оставихме и на другите хронограми.

В т. 17 се предлага ръководителите на ДКП-тата, но това аз го 

предлагам да го помислят на работна група като се съберат, да се 

добави: „и разкрива избирателни секции”, защото такъв е текстът на 

чл. 21, ал. 1.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: При изборите, които произведохме, 

говоря за т. 17, ние приехме за по-дисциплиниращо и в предходната 

хронограма сме сложили думата „незабавно”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  нямам  нищо  против  да  върнем 

текста  от  хронограмата  на  предходните  избори,  тъй  като  това  е 

текстът  от  хронограмата  за  изборите  за  Народно  събрание.  А  в 

президентските  избори  ние  сложихме  „незабавно”.  Приемам  това 

предложение, нали това предлагате?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И двата варианта са добре. Но ние 

тогава дискутирахме, че е по-дисциплиниращо да бъде „незабавно”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  То  си  е  така  по  закон.  Колеги,  аз 

възприемам  за  ръководителите  срокът  да  е  „незабавно  след 

насрочване на изборите” и точката да мине по-напред в текста.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В момента сме на стр. 3.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точки  26  и  27  ще  си  разменят 

местата, тъй като на първо място е определянето на структурирания 

вид на списъците, ще се добави „Определя структурирания вид на 

списъците в подкрепа на партии и коалиции”, това ще стане т. 26 и 

реда  за  проверката  е  отделно,  тъй  като  те  са  отделни  действия. 

Нарочно ги разделяме като отделни действия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само секунда, за да стане 

ясно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  връщаме  се  на  т.  26  и  27. 

Текстът на т. 27 става: „Определяне на формата и структурирания 

електронен вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии 

и коалиции. Следващото изречение е „Определя реда за проверка”. 

Тази т. става 26, а сегашната 26 става т. 27.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Друго по тази страница?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Навсякъде  в  текста,  където  има 

Министерство  на  регионалното  развитие,  ще  бъде  добавено  и 

благоустройството, тъй като на някои места е добавено, но на някои 

не е.

В т. 35 колегата Нейкова предлага да добавим „и ги публикува 

на  интернет  страницата  на  ЦИК”.  Считам,  че  това  е  добре,  то  е 

новото  изискване.  Добавяме  пълния  текст  на  закона  след 

изменението.

Ако  искате,  т.  31  да  остане  под  въпрос  след  заседание  на 

работна група. Съгласни ли сте така?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам госпожа 

Мусорлиева да води заседанието.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като вече няма фиксиран срок в 

закона, ще решим дали в хронограмата ще сложим срок. 

Продължавам нататък. В т. 40 ЦИК определя реда и условията 

за  предоставяне  и  изразходване  на  средства  за  медийни  пакети. 

Добавяме думата „условия”, а в основанието и ал. 4, защото тя също 

има отношение към реда и условията.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  коментари? 

Минаваме нататък, ако няма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата  Нейкова предложи в т.  45, 

което е на стр. 5, там където е текстът „ЦИК изпраща на РИК списък 

на регистрираните партии и коалиции” да се добави „и информация 

за  заличените  партии  и  коалиции  незабавно  след  заличаването”. 

Защото  знаете,  може  да  има  заличавания,  които  са  поради 

несъответствия  и  не  се  повтаря  със  следващата  точка,  която  е 

сроковете,  когато могат да подадат заявления,  защото имаме една 

към 32-ия ден, че партии, коалиции и инициативни комитети могат 

да  подадат  заявление  за  заличаване.  Инициативните  комитети 

извършват  това  пред  РИК.  Тук  е  първият  срок,  когато  ние  ги 

регистрираме, трябва веднага да ги уведомим. Четиридесет и четири 
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дена преди изборния ден те трябва да получат информация, защото 

те  започват  регистрация  по  районите.  Пиши,  че  при  заличаване 

незабавно  се  изпраща  заличаването.  На  40-ия  ден  изтича 

заличаването в РИК.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  По  тази  точки,  които  обсъждаме  в 

момента,  колегата  Нейкова предлага  т.  43,  т.  44 и  т.  45 да  бъдат 

обединени в една точка,  тъй като партиите и коалициите подават 

заявление в ЦИК за регистрация – т. 43, т. 44 е, че се регистрират в 

ЦИК и т. 45 е, че се изпраща информация. Това може да бъде казано 

и в една точка.  Само да добавя, че срокът в крайна сметка е един и 

същ,  така  че  не  е  аргумент,  че  срокът  е  различен,  за  да  не  се 

обединят.  

И предлагам т. 41 да отпадне, тъй като нито има единен срок 

за това действие, което е описано. Мисля, че в момента не сме го 

описали  в  нашата  хронограма,  това  са  действия  на  Централната 

избирателна  комисия,  които  тя  предприема  тогава,  когато  вземе 

съответното решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  аз  по  принцип  подкрепям 

предложението да има в хронограмата текст, който да гласи, че ЦИК 

изпраща  на  РИК информация евентуално за  заличените  партии и 

коалиции,  но  не  съм  съгласен  това  да  влиза  в  т.  45  или  в 

обединените т. 43, 44 и 45. Обърнете внимание, ние към този ден, 44 

дни  преди  изборния ден,  ще  имаме  пълна  информация за  всички 

регистрирани партии и коалиции, някои ще бъдат регистрирани още 

под  условие.  Срокът,  в  който  ГД „ГРАО” извършва  проверка  на 

списъците, е 2 дни след това, той е в т. 46. Едва след като този срок 

изтече  и  ГД  „ГРАО” е  извършил  цялата  проверка  ние  можем  да 
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вземем  решение  за  заличаване.  Затова  ми изглежда  разумно този 

текст да не бъде в т. 45, а между т. 46 и т. 47 и евентуално 41 дни 

преди изборния ден, за да можем практически да го изпълним, иначе 

той е безсмислен. Ние ще заличаваме на основание проверката на ГД 

„ГРАО” и те трябва първо да са приключили преди да изпращаме 

такава информация.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна с колегата Томов, тъй 

като  ние  изпращаме  най-напред  информация  на  РИК  за 

регистрираните в ЦИК партии и коалиции и знаем, че регистрираме 

и тези с неприключила проверка и сме длъжни незабавно в рамките 

на  44-ия  ден  да  изпратим  тази  информация.  А  информация  за 

заличаване  се  изпраща  веднага  след  вземане  на  съответното 

решение,  когато  се  произнасяме  по  заличаване.  Но  както  каза  и 

колегата Бойкинова, тези решения също подлежат на обжалване и е 

възможно да влязат в сила и по-късно. Така че нищо не пречи това 

задължение на ЦИК да уведомява районните избирателни комисии 

за заличаването да си стои в точката,  в която ги информираме за 

регистрираните вече партии и коалиции.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Искате  ли  дуплика? 

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз разбирам всичко това и нямам нищо 

против  тази  логика,  но  нали  срещу  този  текст  фигурира  време 

спрямо изборния ден и е записано 44 дни преди изборния ден. Ние 

от сега знаем, че не можем да спазим този срок по отношение на 

подаването  на  информация  за  заличаване  на  партии  и  коалиции, 

които в резултат на проверката на ГД „ГРАО” са се оказали с липса 

на  изискуемите  подписи  или  по  някаква  друга  причина.  Затова 

предлагам  да  се  отдели,  за  да  можем  да  фиксираме  срок,  който 

съответства  на  практическата  възможност  да  извършим  това 

действие – да информираме районните избирателни комисии. 
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Колеги,  аз  само  искам  да  ви  припомня 

текста  на  чл.  138,  който  казва,  че  при  избори  за  народни 

представители ЦИК незабавно след приключване на регистрацията 

на  партиите  изпраща  на  РИК  или  на  ОИК  първо  списък  на 

регистрираните партии, второ, информация за заличените партии.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Благодаря,  госпожо 

Иванова, и аз щях да припомня този текст.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Въпросът е, госпожо Иванова, кога се 

приключва регистрацията. Има законово установен срок, но когато 

откажем,  отказът  подлежи  на  оспорване  и  тогава  законодателят 

казва „не по-късно от 35-дневния срок” ние трябва да регистрираме 

съответната партия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Първо, ние сме се разбрали, че само 

отделно действие върви на отделен ред, за да може да се набива в 

очите на хората, които четат хронограмата. Ако събираме точките 

със  срокове,  50-дневният  срок  ще  е  две,  три  страници,  само  ще 

изброяваме действия и всичко ще е 53-ия или 55-ия ден.  Целта е 

хората  да могат  да си намерят за  конкретното действие,  което ги 

интересува, какъв е срокът, затова са разбити в три точки. И аз ви 

предлагам  това  да  остане  така  като  предложението  на  колегата 

Нейкова.

Що се отнася до текста на т. 45, държа да остане във вида, в 

който  е.  „Незабавно”  е  44-ия  ден  до  45-ия  ден  ние  сме  ги 

регистрирали,  на  44-ия  РИК  трябва  да  получи  списъка  с 

регистрираните партии, защото срокът за регистрация в РИК е до 40-

ия ден. Не можем да си позволим лукса да изядем два, три дена от 
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него,  за  да  чакат  РИК-овете  ние  да  из  изпратим  списъка.  А 

заличаването  аз  ви  предложих  „и  информация  за  заличаване  на 

партиите” или „незабавно след заличаването”. Ако има заличени в 

онзи срок си отива в 44-ия, нищо не нарушаваме, ако веднага след 

като заличим някоя партия изпращаме информация на РИК-овете за 

извършеното от нас  действие.  Предлагам ви да го запазим така с 

тази добавка „информацията за заличаването незабавно”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  съм  съгласен  общо  взето  с  тази 

логика,  но  поне  да  стане  ясно,  че  срокът,  в  който  се  подава 

информация за заличаването, може да бъде след 44-ия ден, защото 

ние обективно няма да можем винаги да заличаваме до 44-ия ден. В 

такъв случай е по-добре това да се формулира като отделна точка 

веднага след т. 45, а не да се обединява с т. 45. Защото все пак това 

са  две различни действия.  Към 44-ия ден ние може би ще имаме 

информация и ще сме взели решение за някои заличавания,  но за 

други  ще  трябва  да  изчакаме  проверката  на  ГД  „ГРАО”,  която 

приключва  два  дни  по-късно.  Да  стане  ясно,  че  незабавно  след 

заличаването да се изпрати информация, но да не е обвързано това 

със срока от 44 дни. Благодаря.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дали ще се обединим около 

нещо или да подложа нещата на гласуване, защото са ясни? Какво 

сте склонна, госпожо Сидерова, да приемете?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  склонна  да  приема 

предложението  на  колегата  Нейкова  в  същата  точка  да  остане  и 

информация за заличаването на партия или коалиция незабавно след 

заличаването й, защото от това става ясно, че второто действие не е 

на 44-ия ден.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че докладчикът ще приеме и ще 

се  съгласи,  ако  в  т.  45  напишем,  че  изпраща  на  РИК  списък  на 

регистрираните и заличени партии и коалиции към момента. За да е 

ясно, че в един последващ момент може да има промени. Защото 

Цветозар  визира най-честата  хипотеза  –  срокът  на  ГД „ГРАО”,  и 

след  това  ние  правим  проверка.  Но  е  възможно  теоретично  да 

регистрираме  партия  и  друг  да  обжалва,  защото  тези  решения се 

обжалват от всички субекти, а тази партия, която сме регистрирали, 

да се наложи да заличим, ако друг обжалва за някакви нередности 

регистрацията. Така че аз мисля, че с тези думи „към момента” ние 

даваме да се разбере.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Матева, 

заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна с колегата Ивков и 

смятам, че текстът, който той предлага, е по-неясен. Сега няма да 

спорим  кой  има  право  в  регистърно  производство  да  обжалва 

регистрация на друга партия и коалиция, но смятам, че редакцията, 

която  колегата  Сидерова  току  що  ни  предложи  на  т.  45  с 

предложението  на  колегата  Нейкова  е  по-ясна,  тъй  като  ние 

регистрираме  партии  и  коалиции,  ако  има  основание,  директно 

отказваме, съответно ако има заличаване след регистрация, второто 

изречение,  което  се  добавя,  че  се  изпраща  информация  за 

заличените,  поглъща всички тези  хипотези.  Така  че  предлагам да 

гласуваме и да спрем да спорим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Няма  да  подлагам  на 

гласуване тогава. Остава предложението на госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз  нямам други предложения.  Само 

има една допусната техническа грешка.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  нататък. 

Продължаваме от т. 45 нататък.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Томов, за въпрос.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Може да не съм прав, не съм 

наясно,  но  в  т.  49  не  трябва  ли  да  се  включат  и  инициативните 

комитети?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За това има отделна точка.

Колеги, от т. 46 до т. 53?

РУМЯНА СИДЕРОВА: На т. 48 колегата Ганчева предлага да 

сложим  срока,  който  е  не  по-късно  от  40  дни  и  същия  срок 

допълваме. Беше изпуснат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Предлагам  в  т.  52  да  се 

добави  същия  текст,  който  е  в  т.  51,  че  електронните  медии  с 

изключение  на  БНТ и  БНР предоставят  едни  и  същи условия  на 

всички партии,  коалиции и инициативни комитети.  Няма причина 

този текст да отсъства по отношение на електронните медии. Това 

противоречи на закона и на морала.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  т.  52  ще  се  прередактира  за 

условията  и  реда,  защото  новият  текст  на  старата  ал.  4,  нова  5, 

означава същото, което предложи колегата Томов. Основанието е чл. 

198, ал. 5.

КАТЯ ИВАНОВА: Искам да обърна внимание в т. 53 на срока 

- „в 5-дневен срок”, текстът е „до 5 дни от регистрацията”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  53  преформулираме  в  графата 

време „до 5 дни от регистрацията”. 

Навсякъде на регистрациите ще добавим 17 часа на еди коя си 

дата, включително и регистрациите, които се извършват в РИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И вече сроковете, когато 

ЦИК, съответно РИК регистрира,  просто изписваме датата,  но без 

час.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, да, срокът няма час, за комисията 

няма час.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че 

приключихме със стр. 5. Продължаваме със стр. 6.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  В т.  55  се  добавя  „ЦИК регистрира 

партии или коалиции”. Така предлага колегата Нейкова. Сега това са 

две изречения. Камелия предлага да бъде: „ЦИК регистрира партия 

или  коалиция  за  участие  в  изборите”.  Сега  е  с  две  отделни 

изречения, които се повтарят.

На стр. 6, т. 63 и т. 61 ще се съберат и текстът ще се добави: 

„Партия или коалиция може да поиска заличаване”. Ще се добави и 

правното основание.;

В т. 64 отпадат ал. 4 и 5, защото сега документите са до т. 3.

В т. 65 отпада „ЦИК, съответно РИК”, тъй като това е пълният 

текст на закона.

В  т.  66  има  малко  печатни  грешки:  „РИК  се  произнася  с 

решение незабавно в същия срок”. Става въпрос за заличаването на 

партията. Другият вариант е тук да пишем „до 17 часа” на две точки, 

защото едното да бъде „до 17 часа”.

В  т.  67  слагаме  „17  часа”.  Това  е  когато  партиите  правят 

предложение. Защото някъде може да има регистрирана листа, а в 

същото време партията да е поискала заличаване.

В т. 71 се допълват правните основания – чл. 87, ал. 1.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моето предложение е в т. 71 да 

бъде,  че  ЦИК  определя  с  решение  условията  и  реда  относно 

отразяване предизборната кампания в медиите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Значи Вие предлагате да 

отразим буквално текста на чл. 55, ал. 1, т. 22.

Колеги,  продължаваме  със  следващи  точки.  По  т.  72  и  73 

имами ли коментари? Не виждам. Страница 8.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  т.  79  да  добавим  нова  точка 

относно  това,  че  кметовете  при  ненаправено  предложение  и 

непостигнато съгласие трябва да изпратят отново документацията, 

както сме описали за РИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлагам ви, тъй 

като  в  момента  сме  само  11  човека,  предлагам  ви  работното 

заседание да приключи с хронограмата.  Ние не вземаме решения, 

така  че  кворум не е  нужен,  затова  за  момент изчакваме,  като ще 

помоля колегите, които излязоха, да влязат.

Продължаваме със страница 8.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Продължаваме  с  т.  79.  Вписваме 

задължението  на  кмета,  както  е  задължението  на  областния 

управител, ако не направи предложение или няма съгласие в същия 

срок да изпрати пълния комплект книжа на РИК за назначаване на 

съставите на СИК.

И да минем на стр. 9. Колегата Нейкова предлага т. 83 да бъде 

не  „подписка”,  а  „списъкът  на  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията на партията, регистрацията на независим кандидат”.

В т. 84 в основанията се добавя чл. 247, т. 2 и 3. Това също 

предложи колегата Нейкова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  по 

страница 9. Не виждам предложения. Страница 10.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 99 ще бъде вместо „в Република 

България” два пъти, втория път да бъде „в страната”.

В  т.  101  също  редакция.  Не  „избирателните  списъци”,  а 

„списъците за гласуване извън страната”. Такъв е текстът на закона.

Точка  102 отпада,  защото  се  повтаря  с  друга  точка.  Тук са 

останали старите срокове преди изменението.

Точка 106 отпада на същото основание, защото това е срокът, 

който законодателят не промени, но ние сме длъжни да го съобразим 

с променения 14-дневен срок.

Точка 110 също ще отпадне, защото тя се повтаря с т. 108.

Предлагам  да  разменим  местата  на  точки  108  и  107  като 

действия  и  ще  ги  градираме  така:  „избиратели  с  увреждания, 
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настоящ  адрес  и  удостоверението  за  гласуване  на  друго  място”. 

Мисля, че за това няма никакъв проблем.

Точка 112 също отпада, защото за трети път е включена една и 

съща точка за избирателите с увреждания. Тя също съвпада с т. 109.

В т. 113 и 114 са вече тези срокове от 12 и 13 дена, които ние 

бяхме  задължени  да  определим,  за  да  се  съгласуват  с  новия  14-

дневен срок за подаване на заявления. 

Точка  115  –  общинската  администрация  предава  на  ГД 

„ГРАО” в МРРБ информация за гласуването на друго място.

В т. 123 да добавим нова редакция на текста, че спрямо тях 

допусната  непълнота  и  грешка.  По-рано  беше  всеки  избирател,  а 

сега  избирател  може  да  подаде  заявление.  „Срок  за  подаване  на 

заявления  за  отстраняване  на  непълноти  и  грешки”.  Редактира  се 

съгласно новия текст.

На стр. 15, т. 141 има „20 часа на изборния ден”, а не „на 5 

октомври”, а в т. 142 – „21 часа”, а не „20 часа”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  По отношение на  всички тези категории 

лица  просто  поставям  въпрос.  Тук  пише,  че  до  изборния  ден 

регистрираме наблюдателите. Така е и по закон. Но в заявлението 

ще  правим  ли  отлика,  както  беше  досега  с  оглед  на  това  да  се 

съобразят  принципните  решения?  Може  би  ако  в  решението 

възприемем  това  да  си  остане  така  е  хубаво  да  добавим  и  в 

хронограмата  за  яснота.  Тоест,  един  чете  решението,  друг  – 

хронограмата.  Дори  да  не  се  изчетат  и  двете  да  е  ясно.  Това  е 

принципен въпрос, който сега е редно да изясним.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. 

Колеги,  по  отношение  на  подаване  на  заявления  от  партии, 

коалиции и инициативни комитети за регистрация на застъпници в 

РИК и подаване на заявления за регистрация на наблюдатели?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, т. 134 се разбива на две. В 3-

дневен  срок  преди  изборния  ден,  значи  това  ще  мине  преди  48-
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часовите  срокове.  „Не  по-късно  от  3  дена  преди  изборния  ден 

партиите и коалициите подават заявления в РИК”. А РИК извършва 

регистрацията за застъпниците до изборния ден. За наблюдателите 

ще бъде по същия начин в ЦИК. Това е т. 136, която по същия начин 

ще се раздели на две. Точки 134 и 136 стават с две отделни точки с 

различни срокове. Подаването на заявленията е в е по-късно от 3 дни 

преди изборния ден, което минава преди т. 131, а регистрациите – до 

изборния  ден  до  17  часа.  Подаването  на  заявленията  до  17  часа, 

защото имаше едни години, които до 7, 8 часа подаваха заявления и 

се сърдиха, че не са регистрирани.

В т. 135 ще сложим също 17 часа. 

В  хронограмата  ще  включим и  че  ЦИК предава  списъците, 

сканираните екземпляри на списъците за гласуване извън страната 

за  проверка  на  ГД  „ГРАО” веднага  след  получаването  им  от 

Министерството на външните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че 

приключихме с работното обсъждане на хронограмата. 

Има  ли  други  въпроси,  които  да  поставим  днес  на  това 

работно заседание? Не виждам.

С  това  закривам  работното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Редовното заседание е утре, 17 януари, от 10,30 часа.

(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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