ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 463
На 25 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите,
регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в
частични избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г.
Докладва: Александър Андреев
2. Разни.
Докладва: Мария Бойкинова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Владимир Пенев, Мартин
Райко, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева.
Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, в случая
само партии, регистрирани в Централната избирателна комисия за
участие в частични избори за кметове, насрочени на 19 февруари
2017 г., с докладчик господин Андреев.
2. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения дневен ред? Не виждам. Ще определя
госпожа Грозева да брои и ще гласуваме в момента с вдигане на
ръка.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Севинч Солакова ).
Дневният ред е приет. Преминаваме към точка първа –
заповядайте, господин Андреев.
Точка 1. Проект на решение относно определяне чрез
жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и
коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за
участие в частични избори за кметове, насрочени на 19 февруари
2017 г.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в днешния ден
в 10,30 ч. съгласно нашето протоколно решение от 17 януари 2017 г.
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в Пресклуба на Народното събрание теглихме жребий за поредните
номера на партиите и коалициите, регистрирани в Централната
избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове,
насрочени на 19 февруари 2017 година.
Проектът на решение, което обявява реда, изтеглен съгласно
жребия, е в моята папка в днешното заседание, няма да ви го чета. В
Централната избирателна комисия са се регистрирали десет партии
за участие в частичните избори на 19 февруари 2017 г. Въз основа на
жребия сме посочили в таблицата и съответно номерата, с които те
ще бъдат в бюлетините, когато са регистрирани в съответната
общинска избирателна комисия с кандидати за кметове в частичните
избори.
В решението под обявената поредност изписваме онези
текстове от Изборния кодекс, с оглед подреждането на номерата на
местните коалиции и независимите кандидати, които са издигнати от
инициативни комитети.
Предлагам да приемем решението и да го обявим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, виждате пред вас проекта на решение. Имате ли коментари,
предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение. Ще гласуваме посредством електронната ни система.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Севинч Солакова ).
Колеги, това е Решение № 4123-МИ.
И в точка Разни – заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 2. Разни.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо,
постъпило в Централната избирателна комисия от областния
управител на област София с копие до Софийския районен съд, с
което областният управител ни обяснява, че е задължен да представи
веществено доказателство (диск), тъй като по някакви причини се е
изгубило. Моли Централната избирателна комисия повторно да
изпрати този диск и ви предлагам с писмо, тъй като делото е
насрочено за 2 февруари 2017 г. да изпратим на областния управител
компактдиска с видеоматериала, въз основа на който ние сме издали
акт за установяване на административно нарушение, а областният
управител – наказателно постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други в точка Разни? Не виждам.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото редовно заседание утре в
10,30 ч.
(Закрито в 11,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

